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INTRODUÇÃO 

O Processo Produtivo Básico (PPB) para perfumes e água de colônia, produtos de 

maquilagem para os lábios, produtos de maquilagem para os olhos e face, talco e polvilho e creme de beleza, 

creme e loções tônicas, preparados anti-solares e bronzeadores, preparações para os cabelos, dentifrícios, 

preparações para barbear, desodorantes e antiperspirantes, esmalte para unhas e preparações para banho, 

considerados como produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos (HPPC), foi estabelecido pelo 

Anexo X, do Decreto no 783, de 25 de março de 1993. 

Esse PPB previa uma regulamentação quanto à participação quantitativa de matérias-

primas da fauna e flora regionais, que deviam compor as formulações dos produtos. 

Essa regulamentação somente foi efetuada em 13 de agosto 2002, pela Portaria 

Interministerial no 141, a qual, em seu Anexo, estabeleceu as participações quantitativas mínimas, em peso, 

de utilização de matérias-primas oriundas da fauna e flora regionais.  

Com o passar dos anos, essa Portaria Interministerial se mostrou inexeqüível, posto que 

raras empresas instalaram-se no Polo Industrial de Manaus (PIM), para produzir produtos do segmento de 

HPPC.  

Com a publicação da Portaria Interministerial no 842, em 31 de dezembro de 2007, 

revogando a Portaria Interministerial no 141/2002, houve, por parte da Superintendência da Zona Franca de 

Manaus (SUFRAMA) e da Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico (SEPLAN), 

grande expectativa pela aprovação de novos projetos industriais para a industrialização de produtos de HPPC 

no PIM, dado que essa Portaria Interministerial tornou exeqüível a utilização de matérias-primas oriundas da 

fauna e flora regionais, uma vez que reduziu o índice de participação em peso dessa matérias-primas na 

formulação dos produtos e estabeleceu percentuais mínimos de participação em valor desses insumos. 

A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 211, de 14 de julho de 2005, da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), define e classifica os produtos de (HPPC). 
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OBJETIVOS 

Esse trabalho pretende verificar se a Portaria Interministerial no 842/2007 tornou 

realmente exeqüível a utilização de matérias-primas oriundas da fauna e flora regionais, comparando o 

número de projetos industriais aprovados antes e após a publicação dessa Portaria Interministerial, bem 

como elencar outras medidas adotadas para melhorar a competitividade das empresas desse segmento no 

PIM. 

 

METODOLOGIA 

Para obtenção dos resultados foi efetuado um levantamento dos projetos industriais 

aprovados pela SUFRAMA e pela SEPLAN, antes e após a publicação da Portaria Interministerial no 

842/2007, tendo como base o Relatório das Empresas de Bens Finais e seus Produtos, da SEPLAN, o Perfil 

das Empresas com Projetos Aprovados pela SUFRAMA e as Pautas das Reuniões do Conselho de 

Administração da SUFRAMA (CAS) e do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (CODAM), 

disponíveis nos sítios dessas instituições, na internet. 

Quanto às outras medidas, foram extraídas informações sobre o Programa Fórum de 

Competitividade, disponíveis nos sítios do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC) e da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), 

informações sobre o I Distrito Industrial de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Amazonas – 

DIMPE “Ozias Monteiro Rodrigues”, disponíveis no sítio da SEPLAN e no sítio do Centro de Incubação e 

Desenvolvimento Empresarial (CIDE). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Da data de vigência do Decreto no 783/1993, até a data de publicação da Portaria 

Interministerial no 842/2007, foram aprovados somente sete (07) projetos para industrialização de produtos 

do segmento de HPPC. O que representa uma média de um (01) projeto a cada 27 meses e 15 dias. Todos 

de empresas de pequeno ou médio porte, predominantemente de empresários regionais, não raros 

pesquisadores da UFAM. Muitos desses projetos paralisaram a produção por ser inexeqüível a fabricação 

nos termos da Portaria Interministerial no 141/2002.  

Com a publicação da Portaria Interministerial no 842/2007, foram aprovados ao todo 

somente três (03) projetos industriais, o que representa uma média de um novo projeto a cada nove (09) 

meses. 
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Segue abaixo quadro resumo com as informações sobre as empresas com projetos 

industriais aprovados: 

 

No Empresa Situação 
Operacional 

Linha de Produção Aprovada 

1 Amazon Ervas - 
Laboratório Botânico 

Produzindo preparações para cabelo (xampu) e preparações para 
cabelo (condicionador) 

2 S.A. Pharmacos e 
Cosméticos Ltda. 

Produzindo xampu, sabonete, óleos naturais, loção hidratante, gel, 
condicionador e  bronzeadores 

3 Amazongreen Indústria e 
Comércio de Cosméticos e 
Perfumaria da Amazônia 
Ltda. 

Produzindo 
condicionador de cabelos gel, óleo aromático para banho 
hidratante, perfume standard, preparações para pele gel 
de limpeza (esfoliante), sabonete líquido e xampu líquido 

4 

Amazon Cosméticos Ltda. 

Produzindo perfumes (extratos), água-de-colônia, cremes de beleza, 
cremes nutritivos e loções, xampus para os cabelos, 
outras preparações capilares, preparações para barbear 
(antes, durante ou após barbear e outros desodorantes 
corporais e antiperspirante 

5 Essencial Arte em 
Perfumaria Ltda. 

Paralisada 
colônia líquida, odorizador de ambiente 

6 Pronatus do Amazonas 
Indústria e Comércio de 
Produtos Farmaco-
Cosméticos Ltda. 

Produzindo linha capilar, linha corpo, linha de higiene bucal, linha de 
mãos e pés, linha de massagem corporal, linha de unhas, 
linha filtro solar e bronzeador, linha repelente de insetos 
e linha rosto/face 

7 Amazôn Biotechnology 
Indústria Farmac. Ltda. 

Paralisada água de colônia, creme nutritivo para a pele e óleo 
aromático para banho 

8 
Magama Industrial Ltda. 

Produzindo lapachol (óleo essencial de pau-rosa), óleo essencial 
(exceto de pau rosa e copaíba) standard 

9 Amazombio Indústria e 
Comercio Ltda. 

Não iniciou a 
produção 

água de colônia, creme nutritivo para pele e óleo 
aromático para banho 

10 
Anavilhanas Indústria e 
Comércio de Cosméticos 
Ltda 

Não iniciou a 
produção 

óleo essencial (exceto de pau rosa e copaíba), 
preparações para pele (cremes e loções tônicas), 
preparações para banho, água de colônia, extratos 
vegetais (exceto aromáticos naturais para bebidas não 
alcoólicas) e preparações para cabelo 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A aprovação de novos projetos industriais não correspondeu às expectativas. As grandes 

empresas nacionais não instalaram unidades fabris, bem como as empresas estrangeiras e somente três 

empresas de porte médio, de empresários regionais, aprovaram projetos industriais na SUFRAMA e 

SEPLAN. 

Dentre as medidas para melhorar a competitividade, podemos citar: 

1. O Centro de Biotecnologia da Amazônia, projeto prioritário da SUFRAMA, que tem 

se consolidado, exercendo papel relevante para o desenvolvimento da biotecnologia na região. Atualmente, 
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desenvolve 14 projetos em áreas como biocosméticos, bioinseticidas, biocombustíveis, alimentos 

funcionais, bioprospecção de microorganismos e de culturas de tecidos de plantas amazônicas em seus 

laboratórios.  

2. A criação de curso de Pós-Graduação em Biotecnologia e Recursos Naturais, 

oferecido pela UFAM, de curso técnico em Biotecnologia, oferecido pela FUCAPI. 

3. Inclusão do PIM no Programa Fórum de Competitividade do MDIC, com as 

seguintes ações: divulgação de oportunidades de negócios de HPPC na Amazônia Legal, publicação de guia 

técnico das regras de acesso aos incentivos fiscais da ZFM, levantamento e qualificação de fornecedores de 

matérias-primas e insumos amazônicos aplicáveis a produtos de HPPC, manual técnico de acesso à 

biodiversidade, desenvolvimento de embalagens biodegradáveis, fabricadas com matérias-primas regionais, 

programa de Pesquisa e Desenvolvimento de insumos elaborados com matérias-primas regionais aplicáveis 

a produtos de HPPC e definição de normas técnicas para os produtos que utilizem insumos da biodiversidade 

Amazônica em produtos de HPPC. E, ainda a criação do DIMPE, composto de 24 galpões e revitalização do 

CIDE. 

4. Finalmente ressalto que, independentemente da adoção das medidas acima, uma 

fato que afetará decisivamente as empresas será a regulamentação da Medida Provisória no 2.186-16, de 23 

de agosto de 2001, que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao 

conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de 

tecnologia para sua conservação e utilização, e dá outras providências, que dentre outras medidas 

estabelece que a exploração econômica de produto ou processo desenvolvido a partir de amostra de 

componente do patrimônio genético ou de conhecimento tradicional associado, acessada em desacordo 

com as disposições daquela Medida Provisória, sujeitará o infrator ao pagamento de indenização 

correspondente a, no mínimo, vinte por cento do faturamento bruto obtido na comercialização de produto ou 

de royalties obtidos de terceiros pelo infrator, em decorrência de licenciamento de produto ou processo ou 

do uso da tecnologia, protegidos ou não por propriedade intelectual, sem prejuízo das sanções 

administrativas e penais cabíveis. 
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