
Rio Pesquisa - nº 41 - Ano XI | 19

O que pode ser mais delicado 
do que a pele de um bebê? 
O sentimento de cuidado 

e proteção dos pais e responsáveis 
por uma criança, que são inesti-
máveis. Para colaborar na rotina 
dos pequenos e contribuir com 
todo o zelo que nenéns e crianças 
precisam, a Reserva Folio, em-
presa de cosméticos naturais da 
Região Serrana, lançou uma linha 
especial de produtos, de olho nesse 
segmento de mercado. São cinco 
artigos feitos de forma 100% natu-
ral, com ingredientes orgânicos e 
hipoalergênicos: sabonete líquido, 
sabonete em barra, óleo hidratante, 
leite de limpeza e xampu, todos com 
formulações naturais e destinadas 
às peles sensíveis, dedicados a ne-

Natural e delicado
Empresa da Região Serrana produz 
linha de cosméticos naturais, de 
higiene e banho, para bebês

que é composta de ingredientes 
naturais encontrados em solo brasi-
leiro, entre outras. Para a produção 
de seus cosméticos e produtos de 
higiene e banho, a Reserva Fólio, 
desde 2005 no mercado, utiliza 
matéria-prima, conservantes e 
aromatizantes compostos por óleos 
vegetais e essenciais, sem subs-
tâncias químicas sintéticas, nem 
derivados de petróleo, diferente 
do que é utilizado na maioria dos 
produtos habitualmente oferecidos 
no mercado. 

Diretora da Reserva Folio, Simone 
de Carvalho Valladares explica que 
a maior parte das matérias-primas 
empregadas é originária da biodi-
versidade brasileira, provenientes 
de cooperativas, associações de 
produtores e empresas que com-
provaram promover ações voltadas 
para a preservação do meio am-
biente com responsabilidade social. 
“São produtos à base de castanha-
-do-Pará, cupuaçu, murumuru e 
andiroba, na linha amazônica; e 
eucalipto, alecrim e menta, na linha 
aromaterápica, além de própolis e 
mel, na linha apícola”, diz. “Nossas 

onatais, recém-nascidos e crianças. 
“Os produtos têm princípios ativos 
pensados em toda a delicadeza dos 
bebês, como extratos oleosos de 
calêndula e camomila, óleos de cas-
tanha do Pará, linhaça e amêndoa 
doce e derivados do azeite de oliva, 
esqualeno e aloe vera, para garan-
tir limpeza, proteção e hidratação 
natural da pele dos bebês”, afi rma 
Flavio Moraes Folly, químico res-
ponsável pelo desenvolvimento dos 
produtos da Reserva Folio.

Para os adultos que também querem 
desfrutar de sabonetes e cosméticos 
naturais, a empresa disponibiliza, 
igualmente, diversos produtos que 
vão desde a higiene da pele até 
loções hidratantes. São inúmeras 
linhas: tem a apícola; a feita com 
argila; a “Maravilhas do Brasil”, 
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Linha de produtos para a pele infantil: 
empresa mira segmento de mercado
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formulações recebem diversos óle-
os e manteigas brasileiros, riquís-
simos em antioxidantes, vitaminas 
e minerais, o que fornece também 
um alto valor dermatológico. Os hi-
dratantes, por exemplo, aumentam 
cerca de 14% a hidratação natural 
da pele”, enfatiza. Atualmente, 25 
itens já são comercializados nos 
estados do Rio de Janeiro e São 
Paulo, que também já realizaram 
exportações para Japão, Austrália e 
França. Há pouco tempo, entrou em 
funcionamento, no centro de Nova 
Friburgo, a primeira loja da Reserva 
Folio. A marca também tem lojas 
virtuais para venda on-line (www.
reservafolio.com.br)

Para que não haja dúvidas sobre a 
presença de aditivos químicos, ela 
ressalta que todos os produtos da 
marca são certifi cados pelo Instituto 
Biodinâmico (IBD), destinado a 
comprovar a atividade como natural 
e com ingredientes orgânicos. “De-
senvolver um cosmético com uma 
certifi cação de ‘produto natural’ e 
com ingredientes orgânicos signi-
fi ca estabelecer uma produção livre 
de agrotóxicos, pesticidas, adubos 
artifi ciais, dentre outras caracterís-
ticas. E nós recebemos os selos des-

ses certifi cados, comprovando que 
todas as matérias-primas utilizadas 
nas nossas formulações são naturais 
ou orgânicas certifi cadas”, esclare-
ce. Simone conta que a empresa tem 
procurado participar de projetos 
sociais de preservação ou mesmo 
recuperação de áreas desmatadas da 
Mata Atlântica, próximas à fábrica. 

Embora mantenha uma linha de 
produção semiartesanal, a Reserva 
Folio se preocupa em seguir to-
dos os padrões científi cos da área 
de cosméticos. Nesse sentido, a 
empresa mantém um laboratório 
de análises químicas, no qual são 
feitas pesquisas para verifi car as 
características físico-químicas das 
matérias-primas que emprega. 
“Essa etapa é importante para o 
desenvolvimento de produtos que 
se mantenham homogêneos e para 
chegarmos a formulações com pro-
priedades químicas ativas. Um dos 
nossos objetivos é garantir-lhes a 
funcionalidade para que possam 
ser prescritos por médicos como 
dermocosméticos, ou seja, aqueles 
que benefi ciam a saúde da pele”, 
conta. Para assegurar a qualidade, 
são realizadas, também, diversas 
análises dermatológicas, oftalmo-

lógicas e alergênicas. Com o apoio 
do Sistema Brasileiro de Tecnologia 
(Sibratec), a empresa vem desenvol-
vendo testes de efi cácia, em labo-
ratórios credenciados pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). O xampu da nova linha 
bebê, por exemplo, passou por testes 
oftalmológicos, certifi cando que o 
produto não causa nenhum tipo de 
dano nem ardência nos olhos.

Todos os produtos são processados 
em pequenas quantidades, visando 
ao controle total do meio de fabri-
cação. “Buscamos a unicidade em 
cada produto para oferecer qua-
lidade aos clientes”, diz Simone. 
Ela ressalta que os valores embu-
tidos na marca buscam aumentar 
a consciência da população para 
a necessidade da responsabilidade 
ambiental. “Vivemos um momento 
de profunda preocupação com a 
manutenção dos recursos vegetais 
e dos recursos não renováveis do 
planeta. É preciso haver uma trans-
formação na sociedade em termos 
comportamentais e de consumo. 
Nesse sentido, procuramos oferecer 
aos consumidores uma forma de 
participar dessa ação consciente de 
preservação ambiental”, defende.

Detalhe da produção de sabonetes glicerinados na empresa e a primeira loja da Reserva Folio, instalada no centro de Nova Friburgo...
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Pertencendo a uma família que atua-
va há 48 anos na área de cosméticos 
naturais, Simone buscou desen-
volver uma linha independente de 
produtos que pudesse ser feita com 
matérias-primas de origem100% 
naturais, aproveitando a riqueza da 
biodiversidade brasileira. Assim, 
em 2003, nasceu a Reserva Folio, 
com a proposta genuína de desen-
volver cosméticos que empregas-
sem matérias-primas orgânicas na 
sua formulação. Segunda a diretora 
da marca, a empresa foi pioneira em 
desenvolver este tipo de trabalho no 
Brasil e, assegura, uma das primei-
ras do mundo.

Já em 2005, com o apoio do Progra-
ma de Apoio Tecnológico à Expor-
tação (Progex) e do Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), a Reserva Folio 
obteve a certifi cação de cosméticos 
de qualidade orgânica, agregando 
um excelente diferencial. Com 
isso, foi possível entrar no mer-
cado externo, com a participação 

em inúmeras feiras internacionais, 
como Biofach Alemanha e Biofach 
Japão, além de marcar presença em 
importantes eventos nacionais, tais 
como a Biofach Brasil e Biobrazil.

Para compor os produtos da marca, 
Simone conta que foram pesqui-
sados os benefícios de várias ma-
térias-primas brasileiras, como os 
óleos e as manteigas amazônicas, e 
também óleos de plantas vindas da 
Ásia e Europa. “Chegamos a pre-
ciosas formulações de cosméticos 
que vêm sendo muito apreciadas 
pela efi ciência dermatológica. Nos-
so orgulho não é somente respeitar 
a natureza, mas também estimular 
outras pessoas a ter um comporta-
mento mais sustentável. Por isso, 
buscamos ter matérias-primas 
oriundas de projetos sociais com-
provadamente responsáveis com o 
meio ambiente”, garante.

A Reserva Folio foi criada em Nova 
Friburgo, cidade distante 136 qui-
lômetros da capital fl uminense, na 
Região Serrana. A área está situa-
da no coração da Mata Atlântica, 
local rico em vegetação e águas 
cristalinas de rios e nascentes, com 

cachoeiras muitas apreciadas pelos 
moradores e turistas que visitam 
a região. A empresa está situada 
em uma propriedade semi-rural, 
com nascentes de águas que são 
empregadas no processamento dos 
produtos da marca. 

Empreendedora: Simone de 
Carvalho Valladares
Empresa: Reserva Folio
Fomento: Auxílio ao 
Desenvolvimento e à Inovação 

Tecnológica (ADT 1)

...na Região Serrana do Rio de Janeiro

Simone: de acordo com a diretora, a maioria 
das matérias-primas utilizadas pela empresa 

tem origem na biodiversidade brasileira
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Flavio Folly: químico responsável pelo 
desenvolvimento dos produtos da marca


