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“Estudo sobre o uso de insumos empregados na

produção de cosméticos na Amazônia, como

também o processo de logística e canais de

distribuição” visando levantar entraves e gargalos

da produção de insumos e produtos acabados do

segmento de cosméticos da Região Amazônica,

que serão usados pelo sistema SEBRAE de forma a

atender a ação do Projeto Estruturante.

Objetivo



 Levantamento de dados dos estados foco

 Levantamento das empresas cosméticas

 Levantamento das empresas, 

comunidades e associações produtoras 

de insumos

 Avaliação logística

 Informações do mercado cosmético

 Visita a empresas cosméticas

 Aplicação de questionário estruturado

 Banco de dados

 Análise estratégica, gargalos e entraves

 Propostas

PROJETO



Mercado Mundial
Mercado Nacional

 Brasil – 3º maior mercado de Produtos 
Cosméticos do mundo

 USD 43 Billion in 2014

 CAGR superior a 10% nos últimos 10 anos 

 Setor altamente dinâmico e movido a inovação



6º
Produtos para 

Pele

3º
Maquiagem e 

Higiene Oral

1º
Fragrâncias, 

desodorantes e 

Proteção Solar 

2º
Banho, Cabelos, 

Infantis, depilatórios e 

produtos masculinos 

Posição

no mundo
2014

Fonte: Euromonitor - 2014

3º
mercado HPPC

Mercado Mundial
Mercado Nacional



 Maior região do país

 3.869.637 Km2

 16,3 milhões de habitantes

 Região menos povoada

 7 estados 

 AM, PA, AC, RR, RO, TO, AP

Dados gerais dos estados



Bioma Amazônia

Brasil

Peru

Colômbia

Bolívia

Venezuela

Guiana

Suriname

Equador

Guiana Francesa

63%

Bioma Amazônico



Cadeia Produtiva



Insumos

Empresa

Pessoas

Recursos

Materiais

Financeiros

Tecnologias

Fatores de Influência

Processos

Valor 

agregado

Bens

e

Serviços

Clientes

e

Consumidores

Percepção

de Valor 

Captura

de Valor 

Fornecedores

Parceiros

Mercado

Clientes Alvo

Necessidades dos consumidores

Tendências

Concorrentes

Setor de atuação

Outros setores da economia

Captura

de Valor 

Criação de valor

Cadeia de Valor



Valor 
agregado

Cadeia de Valor
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Consumidor

Fornecedor

Preço

Custo

Valor capturado 

pelo consumidor

Valor capturado 

pela empresa

Valor capturado 

pelo fornecedor

Total de valor

adicionado 

pela empresa

Vantagem competitiva do fabricante

Valor percebido pelo consumidor

Vantagem competitiva do fornecedor

Valor percebido pelo fabricante

Oportunidade de custo

do fornecedor

Atratividade para o

consumidor



Vivência com a marca
(Emocional)

Esforço
(Racional)

Tecnologia
(Racional)

Valor percebido
pelo consumidor

(+)

(-)

Criação de valor
Criação de Valor



Insumos da Biodiversidade regional

• Domínio do conhecimento tradicional;

• Fornecimento/disponibilidade local;

• Muito pouco conhecimento avançado com a comprovação das aplicações 

destes insumos e seus efeitos em um produto cosmético;

• Sementes, amêndoas, cascas, frutos, galhos, raízes, resinas,  folhas e 

madeira;

• Coleta, extrativismo ou manejo. Etapa realizada pelas comunidades e/ou 

Cooperativas nos estados da região;

• Seleção prévia do material para envio ao beneficiamento.

Armazenamento temporário para posterior envio para o beneficiamento

• Etapa que necessita cuidados e orientação específica para a qualidade final 

do insumo.

Transporte para o beneficiamento

• Etapa que necessita cuidados e orientação específica para a qualidade final 

do insumo.

• Geralmente feito por via fluvial.

Armazenamento anterior ao beneficiamento

• Etapa que necessita cuidados específicos para a qualidade final do insumo.

Cadeia de Valor
Etapas críticas

• Linhas de pesquisa avançada sobre 

atividade dos insumos

• Capacitação para o manejo

• Desenvolvimento das comunidades 

para o empreendedorismo e gestão

• Capacitação para qualidade

Ações

• Capacitação para qualidade

• Capacitação para qualidade

• Capacitação para qualidade



Beneficiamento

• Autoclave, secagem, separação (seleção), granulometria, moagem, 

serragem, trituração, prensagem, filtração, extração de óleos essenciais.

• Etapa que necessita equipamentos específicos, tecnologia e tem grande 

impacto na qualidade do insumo final.

• Fracionamento e embalagem para venda.

Armazenamento do insumo beneficiado

• Etapa que necessita cuidados específicos para a qualidade final do insumo.

Venda e distribuição do insumo

• Venda técnica para as equipes de desenvolvimento de produtos das 

empresas fabricantes de produtos cosméticos.

Transporte dos insumos para as empresas fabricantes de produtos cosméticos

• Os insumos que passaram por bom processo de beneficiamento e 

embalados adequadamente, geralmente não apresentam problemas de 

qualidade nesta etapa.

Armazenamento prévio na indústria cosmética

• Capacitação para qualidade

• Capacitação da comunidade

• Associação cooperativista

• Capacitação para qualidade

• Capacitação para negociação e 

atendimento ao cliente

• Capacitação para qualidade

• Capacitação para qualidade

Ações

Cadeia de Valor
Etapas críticas



Desenvolvimento de produtos na indústria cosmética

Ideia do produto

Pesquisa de ativos e estrutura de fórmula

Desenvolvimento de protótipos

Desenvolvimento de fragrância

Testes de uso

Análise de custos da formulação

Ajustes para atingir os objetivos do projeto

Definição do produto

Estudo de estabilidade

Produto, Compatibilidade com a embalagem, Teste de desafio 

Estudos de segurança eficácia

Aprovação final do produto

Registro/notificação junto a ANVISA

Especificações técnicas

Matérias primas

Materiais de embalagens

Primária; Secundária; Caixa de embarque; Outros (bulas, etc.)

Processo de fabricação

Produto terminado; armazenagem e transporte

• Capacitação para qualidade

• RDC 48

• Cosmetovigilância

• Legislação sanitária

Cadeia de Valor
Etapas críticas

Ações



Fabricação do produto cosmético

Principais categorias de produtos:

Produtos para a pele

Produtos para o cabelo

Maquiagem

Fragrâncias

Produtos de higiene oral

Produtos para banho

Produtos masculinos

Desodorantes

Produtos infantis

Proteção Solar

Depilatórios

Cada categoria de produto tem equipamentos específicos e processos 

adequados para garantir a qualidade do produto final.

Armazenamento do produto cosmético para posterior venda ao canal de distribuição

• Capacitação para qualidade

• Capacitação para atendimento às 

necessidades dos clientes ou 

consumidores

• Capacitação para gestão de negócio

• Legislação sanitária

• Capacitação para qualidade

• Capacitação na RDC 48

Cadeia de Valor
Etapas críticas

Ações



Distribuição para o Canal de Vendas

Canal adequado ao modelo de negócio de cada empresa

Comunicação

Ações de Marketing focadas no consumidor final

Venda para o consumidor final

Entregas

Informação

Serviços

Produto propriamente dito

Experiência com a marca

Inovação

Necessidade do consumidor atendida

Expectativa do consumidor superada

• Capacitação para qualidade

• Capacitação para gestão do negócio

• Capacitação para gestão do negócio

• Cosmetovigilância

Cadeia de Valor
Etapas críticas

Ações



Infraestrutura logística



Infraestrutura logística



Infraestrutura logística



Participação dos estados na 

produção dos insumos



Participação dos estados na 

produção dos insumos

18%

80%

Açaí

Acre

Amapá

Amazonas

Pará

Rondônia



75

94,6

Andiroba

Amazonas

Pará

Participação dos estados na 

produção dos insumos



4%

85%

11%

Cacau

Amazonas

Pará

Rondônia

Roraima

Participação dos estados na 

produção dos insumos



32%

1%

22%

39%

6%

Castanha do Brasil

Acre

Amapá

Amazonas

Pará

Rondônia

Roraima

Participação dos estados na 

produção dos insumos



41%

56%

3%

Copaíba

Acre

Amazonas

Pará

Rondônia

Participação dos estados na 

produção dos insumos



1%

89%

2%
8%

Guaraná

Acre

Amazonas

Pará

Rondônia

Participação dos estados na 

produção dos insumos



100%

Pau rosa

Amazonas

Participação dos estados na 

produção dos insumos



Macrotendências



61%
10%

20%

2%
7%

Sudeste

Nordeste

Sul

Norte

Centro-Oeste

Distribuição das empresas 

cosméticas nas regiões



48

179

262

1553

498

Nº de empresas

Norte

Centro Oeste

Nordeste

Sudeste

Sul

Fonte: ABIHPEC 23/03/2015

Distribuição das empresas 

cosméticas no Brasil



46

179

262

1553

498

Nº de empresas - revisado

Norte

Centro Oeste

Nordeste

Sudeste

Sul

Distribuição das empresas 

cosméticas no Brasil



Distribuição das empresas 

cosméticas no Brasil



Distribuição das empresas 

cosméticas na região 

Amazônica



• Distância geográfica dos principais mercados consumidores;

• Infraestrutura logística;

• Conhecimento tradicional e empírico da ação/benefícios dos insumos derivados da Biodiversidade com 

falta de embasamento científico para a grande maioria dos insumos;

• Falta de padrão de qualidade dos insumos da Biodiversidade regional;

• Falta de garantia de suprimento que atenda variações de demanda;

• Atuação de forma individualizada das empresas da região, com baixa colaboração entre as empresas

ativas;

• Falta de mão de obra experiente no setor disponível na região;

• Baixo conhecimento do mercado de consumo e hábitos e atitudes dos consumidores alvo;

• Ciclo operacional longo para alguns estados devido a restrições logísticas com impacto no ciclo 

financeiro;

• Cerca de 95% dos insumos não derivados da Biodiversidade da Região Amazônica são adquiridos de 

fornecedores e empresas localizadas na região Sudeste, principalmente no Estado de São Paulo, com 

impacto no custo, ciclo operacional e logística;

• Marco regulatório sobre uso do conhecimento sobre o patrimônio genético e distribuição de benefícios;

• Complexidade regulatória da ANVISA. 

Principais gargalos e entraves



 Melhor organização do setor
 Melhor infraestrutura logística 

para acesso às Regiões 

Sudeste e Sul

 Existência de número significante de 

empresas cosméticas ativas no estado

 APL sendo desenvolvido
 Proximidade geográfica com o 

Nordeste

 Disponibilidade de insumos no Estado 

do Pará

OPORTUNIDADES

Estado do Pará



Ação
Plano de

 Programas de capacitação:

 Planejamento Estratégico

 Sustentabilidade

 Gestão e planejamento 
do negócio

 Previsão e atendimento 
da demanda

 Qualidade dos insumos e 
produtos cosméticos

 BPF

 Exportação de insumos e 
produtos cosméticos

 Manejo da floresta

 Desenvolver especificação 
mínima aceitável para os 
insumos

 Disponibilizar relatórios com 
dados de mercado e 
consumidor

 Organizar comitivas e facilitar 
acesso às feiras nacionais e 
internacionais 

 Programa de capacitação para 
o beneficiamento dos 
insumos próximo ao ponto 
de coleta, agregando maior 
valor na origem.



Ação
Plano de

• Desenvolver um estudo para 

avaliação dos possíveis 

impactos dos efeitos da 

mudança climática na cadeia 

de valor de produtos 

cosméticos, principalmente na 

produção de insumos

• Desenvolver um estudo para o 

aproveitamento dos 

subprodutos dos processos 

de produção de insumos 

bioativos derivados da 

biodiversidade amazônica, sob 

a coordenação do SEBRAE.

 Viabilizar a instalação de 
terceiristas na região

 Promover feiras para a 
divulgação dos produtos 
regionais

 Desenvolver produtos baseado 
na cultura/folclore local

 Aproveitar as festas locais 
para a promoção e venda dos 
produtos

 Estimular o cooperativismo com 
execução de processos de 
forma associativa



Ação
Plano de

• Desenvolver a identidade do 

“Produto de Origem Amazônica”

• Implementar laboratórios de Controle 

de Qualidade, Desenvolvimento de 

Produtos, Processos de fabricação, 

Avaliação de Segurança e Eficácia, 

Pesquisa e Inovação

• Identificar setores afins para 

minimizar as restrições logísticas da 

região

• Fomentar estudos científicos 

avançados focando os Bioativos

Amazônicos



Mercado 

internacional

Requisitos

Insumo potencial

• Identificação da fonte, 

sustentabilidade, capacidade de 

atendimento da demanda

• Testes “in vitro”

• Testes “ex vivo”

• Testes “in vivo”

• Caracterização físico-química

• Identificação de potenciais 

impurezas

• Via segura de aplicação/uso

Dados toxicológicos

• Penetração cutânea

• Potencial de inalação

• Irritação dérmica e ocular

• Sensibilização cutânea

• Mutagenicidade e 

genotoxicidade quando 

aplicável



Testes “in vitro”

• Uso de biomarcadores

• Avalia o efeito no nível celular

• Citotoxicidade

Testes “ex vivo”

• Segurança e eficácia, dose resposta

• Absorção percutânea

• Efeitos toxicológicos no tecido

• Potencial comercial

Testes “in vivo”

• Confirmação da dose resposta

• Benefícios confirmados

• Estudos clínicos de segurança e eficácia

Mercado 

internacional

Requisitos



Insumos Bioativos

Especificação físico-química básica:

• Índice de iodo

• Conteúdo máximo de ac. graxo livre

• Cor

• Índice de peróxido

• Índice de saponificação

• Perfil cromatográfico

Mercado 

internacional

Requisitos



Tecnologia de produtos

Sensorial

Eficácia

Segurança

Qualidade

Produtos cosméticos



João Matos
Consultor do Projeto

Obrigado !


