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Fórmulas e embalagens são modificadas para atender às necessidades específicas de cada país 
 
Um punhado de cabelos na mão e algumas recomendações na cabeça.  
Assim Clélia Cecília Angelon, diretora  e sócia da Vedic Indus, começou a se preparar para o 
mercado externo. Fabricante de coloração para cabelos, xampus e condicionadores da marca 
Surya Henna, a empresa passou a exportar em 1997.  
 
No Japão, constatou que as cores preferidas são castanho escuro e negro.  
 
Outra descoberta foi que no Oriente Médio teria de trocar a estampa do casal de indianos no 
rótulo por uma mulher só com os olhos de fora. As formulações também mudaram. "Tivemos de 
desenvolver uma linha para cabelos grossos e lisos para o Japão", conta o diretor de produção da 
empresa, Leonardo Goldstein. Ele lembra que a primeira tentativa de vendas para o Japão - 
quando a empresa tentou emplacar os produtos que destinava aos EUA - fracassou. Agora, com 
nova fórmula, o produto irá para a Coréia do Sul.  
 
Foi na Cosmoprof/Bologna 2001 que a Nazca percebeu que poderia usar a força da Amazônia para 
conquistar o mercado externo. Até então, sua linha de produção não lidava com as essências 
queridinhas de dez entre dez estrangeiros. "Já na Cosmopro f/Bologna 2002 expusemos a linha 
Sphere Plus, criada exclusivamente para o mercado externo", lembra a gerente de Assuntos 
Regulatórios da Nazca, Guenia Puggina.  
 
A empresa avalia que o mercado indiano, em fase de prospecção, não deve ser fácil. O Brasil 
importa de lá a henna em pó, adiciona ervas, produz os cosméticos e exporta. O custo acaba 
sendo alto ante a fartura de materiais na Índia para produção local. Das formulações da Surya 
Henna, 10% dos insumos em volume são importados, mas o custo da produção em dólares é 
superior a 50%.  
 
A Nazca ensina que, primeiro, a empresa tem de registrar os produtos na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária e depois requerer certificado de venda livre. Para exportar para a Europa, é 
preciso o registro na Colipa, órgão europeu de regulamentação. Nos EUA e Europa, os trâmites 
demoram cerca de seis meses; na América Latina, é um problema. "Há dois anos tentamos 
registro no Chile; no Brasil, o prazo varia de 60 a 90 dias", diz Goldstein.  
 
Para atacar os mercados de Portugal, México, Peru, Bolívia e Paraguai, O Boticário precisou 
substituir o álcool da perfumaria. E a Natura, que desenvolveu a linha Ekos, com essências da 
Amazônia, informou que oferece os mesmos produtos, sem modificações, no Brasil e no exterior. 
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