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Bom de mais
para a indústria
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A ideia de Daria
Maximova e Elisabete
dos Santos era pro
duzir óleos vegetais
para a indústria
cosmética, mas perceberam o potencial
que tinham em mãos.
Assim, mudaram a
estratégia, criaram a
Oliófora e dedicaram-se à criação de
produtos naturais
para a pele e cabelo,
que têm conquistado
o sector hoteleiro

Rafael Paiva Reis

Os materiais crus, como a amêndoa, avelã ou grainha de uva, que abundam no norte
de Portugal, foram a base para a criação da
Oliófora, que hoje produz amenities naturais para o corpo e rosto, que já conquistaram hotéis como o Six Senses Douro Valley
ou o Martinhal Family Hotels & Resorts. Mas
a empresa de Amarante, criada em 2013 por
Daria Maximova e Elisabete dos Santos, começou por apontar a outro tipo de clientes,
tendo alterado a sua estratégia após perceber
o valor das suas matérias-primas.
«Inicialmente, procurávamos um negócio na área agro-industrial. A ideia era produzir óleos vegetais a partir de frutos secos e
sementes de diversas qualidades e propriedades, prensados a frio, de alta qualidade, para
vender em grandes quantidades à indústria
cosmética», recorda Daria Maximova.
Em 2017, foram desafiadas pela proprietária da eco-boutique Casa Mãe, em Lagos,
para produzir amenities a partir dos óleos
que produziam, sem sulfatos nem parabenos. «A experiência correu bem e decidimos
apostar na expansão dessa área. Até então
dedicávamo-nos apenas à comercialização
de óleos», recorda Daria Maximova.
Apostando, então, nessa nova área, a
Oliófora tem hoje uma linha completa de
amenities naturais biodegradáveis, que incluem produtos de higiene pessoal, gel de
banho e champô, loção corporal e ainda máscara capilar.
Conta também com produtos destinados
a spas, que incluem óleos para massagem
terapêutica, óleos essenciais e uma linha
completa para tratamentos do corpo e rosto. «Todos os produtos são livres de sulfatos,

parabenos, corantes, óleo mineral, óleo de
palma e organismos geneticamente modificados», assegura Daria Maximova.
Hoje, a empresa tem como clientes, para
além dos mencionados, o Grupo Torel, L’AND
Vineyards, Funchal Cottages, Quinta do
Ventozelo e Casa da Calçada. A fragrância e a
embalagem podem ser desenvolvidas exclusivamente para cada cliente, tendo em atenção, por exemplo, os produtos endógenos do
local onde está instalado. Exemplo é a Casa
da Calçada, tendo a Oliófora criado um aroma exclusivo e personalizado com um toque
do vinho rosé produzido na sua quinta.
Daria Maximova explica que 2020 foi um
ano especial para todas as empresas que trabalham com a indústria hoteleira, com um
impacto negativo, que obrigou a um exercício de superação. «Com todas as restrições
de deslocação, houve imensos cancelamentos de viagens e estadias, muitos hotéis mantiveram-se fechados, ou tiveram quebras de
facturação significativas. Neste ambiente do
mercado actual, a tarefa de manter a empresa activa foi um verdadeiro desafio», refere.
Para este ano, a CEO espera que se possa assistir a uma recuperação completa do
sector, mas reconhece que não será fácil, até
pelo início de ano bastante complicado. Ainda assim, mostra-se confiante em relação ao
negócio, pretendendo triplicar as vendas registadas no último ano.
«O nosso objectivo principal para 2020
consistiu em dar destaque à marca no mercado português e dar início à exportação. Consideramos que essas tarefas foram cumpridas
e que 2021 será um ano de crescimento, com
os resultados de trabalho de comunicação e
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marketing e com as novas parcerias internacionais angariados em 2020», conta.

de euros, tendo sido aplicados em matéria-prima, equipamento e marketing.
Actualmente, a produção da Oliófora é
assegurada in-house por uma equipa composta por quatro elementos. Antes de proceder ao aumento da equipa, Daria Maximova
afirma que a empresa opta por soluções de
automação de processos.
A maioria das embalagens são feitas de
vidro especial resistente com protecção UV.
Daria Maximova explica que, sempre que
possível, tentam convencer o cliente a optar
por soluções de reenchimento de doseadores, em prol da sustentabilidade, fornecidas
nas embalagens de cinco litros.
«No entanto, respeitamos a decisão de
vários estabelecimentos em manter as embalagens em miniatura para facilitar o trabalho
de housekeeping e para controlar melhor o
stock. Em 2019, com o apoio dos nossos parceiros de produção de embalagens de plástico
em Portugal, desenvolvemos os frascos de 35
ml para amenities, feitos de BioPET, material
parcialmente vegetal, parcialmente reciclado, que foi uma solução mais ecológica, possível neste momento», afirma.
Mercado está receptivo

Fruto dos desafios impostos pela pandemia,
a Oliófora detectou uma oportunidade e
desenvolveu uma linha natural de
desinfecção pessoal destinada à hotelaria.
«O nosso álcool-gel é feito 100% à base de
plantas com óleos essenciais com potencial
antibacteriano e antiviral. Temos kits para
hóspedes, que incluem uma máscara têxtil
certificada, 100% algodão, mini-álcool-gel
e mini-spray para desinfecção da própria
máscara», explica a CEO.
Quanto a novidades, a Oliófora firmou uma
parceria com os CTT a fim de disponibilizar
o seu álcool-gel em todas as lojas dos
Correios em Portugal. No que diz respeito
à sua gama, está a preparar o lançamento
de novos produtos, nomeadamente uma
linha vínica.
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Mais valor do que imaginavam
Ainda antes de assumirem o novo rumo
da empresa, fruto dos contactos comerciais
feitos na área, perceberam que o negócio da
extracção de óleos tinha um valor acrescentado em termos de qualidade e preço. «Tornava-se, portanto, um produto de luxo, não
rentável para uso industrial de massas, mas
que podia encaixar num nicho premium de
negócio, direccionado a mercados mais específicos. Tínhamos então duas soluções: refinar o óleo ou torná-lo num produto final»,
afirma Daria Maximova.
A responsável explica que ensaios feitos
em laboratório demonstraram a excelente
qualidade destes produtos, o alto conteúdo
de vitaminas e fito-esteróis, que diminuem
ou ficam completamente destruídos com a
refinação do óleo. «Trilhou-se um longo caminho na área da produção dos óleos vegetais puros até se chegar ao desenvolvimento
de uma vasta linha de produtos cosméticos,
feitos na base destes óleos e livres de ingredientes que podem danificar a pele ou a natureza», refere a CEO. A empresa, que arrancou com um investimento de 100 mil euros,
já conseguiu angariar cerca de meio milhão

Apesar de 2020 ter registado quebras no
sector hoteleiro, com impacto em várias empresas, como na Oliófora, há bons indicadores a retirar do último ano. Daria Maximova
destaca a vontade crescente do mercado em
trabalhar com produtos feitos em Portugal.
«Os hotéis estão mais interessados em produtos ecológicos e de alta qualidade, como
forma de distinção face aos seus concorrentes», explica.
De forma a angariar clientes, para além
da sua abordagem comercial, a Oliófora tem
contado com hóspedes que visitam hotéis e
ficam a conhecer os seus amenities. «Alguns
deles têm negócios relacionados com a hotelaria e contactam-nos porque querem os
nossos produtos nas suas unidades», afirma
a CEO.
Para chegar ao consumidor final, a Oliófora aposta na comunicação no Instagram e
na sua loja online, ainda que não tenha um
peso significativo nas vendas da marca. Actualmente, o mercado B2C representa cerca
de 10% das vendas da marca. Ao nível dos
produtos mais vendidos, Daria Maximova
afirma que existe um equilíbrio, não havendo nenhum destaque claro.

