
Projeto Estruturante Cosmético  

de Base Florestal da Amazônia 



 
Estados da Amazônia 

Acre, Amazonas, Amapá 
Rondônia, Roraima 

Pará e Tocantins 
Sebrae NA 

 



Objetivos 

Desenvolver conhecimento normativo, 
tecnológico e mercadológico quanto às 
oportunidades de negócios sustentáveis 
e produtivos da cadeia de cosméticos de 
base florestal madeireira e não 
madeireira da Região da Amazônia.  



 Biodiversidade da Amazônia  
 

Diferentes fontes de matéria-prima para 
o mercado de cosmético Natural como 
ingredientes e elementos de inovação.  
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Processo da Bio-Indústria na Amazônica 



Uso sustentável 
da 

Biodiversidade 

Genética 

Biologia molecular 
Bioinformática Biotecnologia Nanotecnologia 

Ativos 
inteligentes 

    Uso Inteligente da Biodiversidade 



Empresas de Cosmético na Amazônia 

 



 
 
Cenário Nacional do Setor 
de Higiene Pessoal, 
Perfumaria e Cosméticos  
 

O setor é composto por 
2.277 empresas, das quais 
apenas 20 são de grande 
porte. 



Faturamento 
43 bilhões US$ 

Distribuição do Mercado Cosmético Brasileiro 2011

 Natura

Unilever

 Avon

P&G
 Grupo

Boticario

 Demais



Principais Entraves 
Desenvolvimento Industrial 

• Falta de mão-de-obra qualificada; 

• Falta de formação de profissionais em 
Cosmético na região;  

• Questões fiscais e tributárias diferenciadas  

    na região; 

• Ausência do marco regulatório da 
Biodiversidade  

    Convenção da Diversidade Biológica - ONU   



 

Promover a conservação da 
biodiversidade, a utilização sustentável de 
seus componentes e a repartição justa e 
equitativa dos benefícios derivados da 
utilização dos recursos genéticos.  

Brasil assinou em 5 de junho de 1992. 

 

Marco Regulatório 

CDB Convenção da Diversidade Biológica 
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Projeto Estruturante  
Cosmético de Base Florestal da Amazônia 

Gestão do 
Conhecimento 

Tecnologia e 
Informação 

Mercado 

Marco 
Regulatório 
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Gestão do Conhecimento 
 
Mapear e fortalecer a rede de conhecimento do 
segmento de cosméticos de base florestal da região 
Amazônica  
Realizar estudo para identificar os entraves e 
gargalos na produção de insumos e produtos 
acabados do segmento de cosméticos na Região 
Amazônica  

  
  
  
  
  
  
  
Marco Regulatório 
Patrimônio Genético 
Repartição dos Benefícios 
  
4.7.1- Estudo de Produção e Consumo, 
com base nos aspectos regulatórios. 
  
4.7.2- Processos Básicos de negociação 
entre comunidades, produtores rurais e 
empresas. 
  
  
  
Políticas Públicas 
  
4.8.1- Identificação de Políticas Públicas 
para a produção de cosméticos na Região 
Amazônica e seu impacto na MPE 
  
  
  
Gestão e Monitoramento 
  
4.9.1- Plano de Gestão, Identificação de 
responsabilidades no âmbito do comitê 
Gestor do Projeto.  



Gestão do Conhecimento 
 
Disseminar informações da cadeia produtiva do 
segmento de cosméticos na região Amazônica 
(insumo e indústria) 
 
Realizar 3 missões técnicas à empresas e instituições 
nacionais e internacionais, com objetivo de 
promover troca de conhecimento técnico. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Projeto Estruturante  
Cosmético de Base Florestal da Amazônia 

Gestão do 
Conhecimento 

Tecnologia & 
Inovação 

Mercado 

Marco 
Regulatório 

Políticas Públicas 
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Monitoramento 



Tecnologia e Inovação 
  
Desenvolvimento de metodologia de produção de 
insumos de qualidade por meio da instalação de 05 
bases de processamento de óleos e manteigas 
vegetais nos estados de AC, AM, AP, PA e TO 



Projeto Estruturante  
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Mercado 
 
Estudo das cadeias produtivas da região e 
oportunidades de negócios para insumos e 
produtos acabados. 

  



Projeto Estruturante  
Cosmético de Base Florestal da Amazônia 

Gestão do 
Conhecimento 

Tecnologia e 
Informação 

Mercado 

Marco Regulatório, 
Patrimônio Genético 

Repartição  dos 
Benefícios 

Políticas Públicas 

Gestão e 
Monitoramento 



Marco Regulatório, Patrimônio Genético e 
 
Repartição dos Benefícios 
  
Convenção da Diversidade Biológica 
Processo de negociação entre comunidades, 
produtores rurais e empresas. 
Elaboração do Curb, TAP e Projeto de pesquisa 
Processo inicial  junto ao CGEN ( Conselho do 
Patrimônio Genético) MMA 
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Políticas Públicas 
  
Identificação de Políticas Públicas para a produção 
de cosméticos na Região Amazônica e seu impacto 
na MPE 
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Gestão e Monitoramento 
  
Plano de Gestão, Identificação de responsabilidades 
no âmbito do comitê Gestor do Projeto.  



Projeto Estruturante  
Cosmético de Base Florestal da Amazônia 

MPE Indústria 
de Cosméticos 

Comunidades 
Fornecedoras 

Instituições 
de Ensino 

Farmácias de 
Manipulação 

Instituições 
de Pesquisa 

Orgãos 
Reguladores 

SEBRAE  
GIZ 



Projeto Estruturante  
Cosmético de Base Florestal da Amazônia 

Produto Final Cosmético 

Extrativismo 

Agricultura 

Familiar 

Processamento 

Óleos e 
Manteigas 



 

 

 

Missão Técnica  Alemanha 2014 

 

 

 

    



Objetivos da Missão 
Acumular conhecimento técnico baseado em 3 aspectos: 

Região da Bavaria ALEMANHA 2014             

              

        

              

        

              

        

Inovação 

 
EQUIPAMENTO 

 
TECNOLOGIA 

PROCESSO 
FABRIL EM 
PEQUENAS 
EMPRESAS 



              

            

        

Anton Fries  
Fabricação de óleos e 
Manteigas 
Ingredientes à Indústria de 
Cosméticos 

”Não temos representantes na América Latina, as dificuldades com processo 
burocrático são muitas" – Anton Fries 



Desenvolvimento de tecnologia própria de 
extração de óleo a frio sem esmagamento 
total da matéria-prima, mantendo 
praticamente intactas as propriedades físicas e 
químicas; 
Maquinário com baixo consumo de energia e 
adaptável a células captadoras de energia 
solar;  
A máquina é adequada para a produção de 
óleos e manteigas para indústria de 
cosméticos. 

 

Tecnologia  com melhores resultados de qualidade                           
de ingredientes e utilização na indústria e abertura mercado   



              

            

        

              

        PROCESSO FABRIL EM 
PEQUENAS EMPRESAS 



Marca bem definida  
Rede de distribuição em 33 países 
Normatizações e ISO 9000/2008 
Apelo sócio ambiental  
Projetos sociais ao nível Mundial 
  

PrimaveraLife  

Empresa de pequeno porte 
que  ampliou  o desenvolvimento 
de produtos, estendendo a linha 
de aromas e óleos essenciais para 
a  linha de cosméticos   
 



Empresa que iniciou com 
produtos para pele e 
saúde 1935, que hoje 
cuida de 
dermocosméticos com 
elevado investimento em 
P&D. 
 

Walla 

A Empresa pertence a uma 
fundação que divide os lucros 
entre os custos de produção e 
investimentos em 
desenvolvimento. 
Filosofia da Biodinâmica e 
Teosofia, como exemplo, não 
produzem produtos para a noite 
pois a pele deve descansar. 

	



Atualmente compra 
matéria-prima da 
empresa estabelecida no 
Pará : Beraca 
 

Logocos 

Diferente das  demais, busca 
mercados variados com 7 
empresa no grupo. 
Alto interesse em nos visitar e 
desenvolver linhas com 
produtos da Amazônia. 

	



              

            

        

              

        

Inovação 



Inovação é o que define o 
DNA das empresas. Elas 
desenvolvem ingredientes 
para terem as melhores 
formulações em cosmético 
como cremes de limpeza 
de pele,  hidratantes para 
dar firmeza a pele com 
ações de anti-
envelhecimento. Todas 
buscam riquezas da 
biodiversidade Amazônica 
para manufatura e 
certificação de qualidade 

P & D x Produtos Naturais 
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Como as Empresas Fazem Isso? 
  
•Identificam quais as necessidades em termos de produtos, evitando os 
ingredientes  proibidos de Cosmético nos EUA e UE. 
 
•Com uma rede de fornecedores/equipe de P&D identificam naturais 
Amazônicos e desenvolvem novos produtos. 
 
•Trabalham com produtos na Amazônia inserindo 3 pontos: Produto 
Natural, Amazônia  e Inovação tecnológica/Sustentável. 
 
 

Comunidades 

Armazenagem 

Produção Propaganda 
& Mercado 

 
 

Validação/ 
certificação 

 

Etapas de Inovação em Matéria-Prima 



Técnicos 
 

Universidades 
Instituições de Pesquisa e Ensino da Amazônia 
Empresas Privadas 

Governo 
 
Financeiros 

 
 
 

 
 
 

 

 

Parceiros Essenciais 



Boas empresas só florescerão 
sustentavelmente quando as condições 

sociais, culturais, ambientais,  

físico-territoriais e  

político-institucionais forem adequadas. 



 
Obrigado! 
 
Sebrae Região Norte 

Sebrae NA 

Abase 

Apoio: João Matos  

Consultor em Negócios da Biodiversidade 


