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O consumidor de perfumes e cosméticos importados corre o risco de gastar mais 
dinheiro ou não encontrar certas marcas na próxima vez que for às compras. 
 
Resoluções editadas em 2005 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
endureceram o processo de registro dos produtos e, como conseqüência, algumas 
empresas suspenderam temporariamente os negócios. 
 
Apesar de muitas das regras também valerem para a indústria nacional, é entre os 
importadores que a gritaria está mais aguda. Isso porque, segundo analistas, a 
adaptação às normas depende de uma série de documentos do fabricante, que 
muitas vezes não possui relação direta com o importador. As trading companies são 
responsáveis pela maior parte das importações de perfumes e cosméticos. 
 

 
 
Para complicar ainda mais, uma das mais recentes resoluções da Anvisa, a número 
350, de 28 de dezembro do ano passado, determinou que só poderá continuar 
importando quem detiver os direitos da marca no País, ou à sua ordem. 
 
"O governo está promovendo uma proibição não-declarada à entrada de produtos 
estrangeiros", diz o presidente da importadora Monalisa, Faiçal Hammoud. Segundo 
ele, importar está se tornando proibitivo por causa das constantes mudanças de 
regras. Opinião parecida tem a gerente da trading Quimetal, Flora Raineri: "A 
burocracia acaba sendo uma forma do Brasil defender a sua indústria". 
 
Como resposta às constantes mudanças, a Adipec (associação dos distribuidores e 
importadores de perfumes e cosméticos) convidou representantes de governos 
estrangeiros para uma reunião, que ocorreu em outubro. O objetivo principal era 
comparar as exigências feitas pelo governo brasileiro, especialmente as expressas 
na resolução número 211, de 14 de julho de 2005, com as regras impostas por 
outros países. 
 
A indústria de perfumaria francesa, por exemplo, considerou que a resolução da 
Anvisa não é prejudicial para a comercialização de produtos no Brasil, já que muitas 
das normas também estão vigentes na Europa. 
 



Os italianos, por sua vez, afirmam que existem várias diferenças entre as 
exigências feitas pelos dois países. "Estamos percebendo a diminuição da variedade 
de produtos importados. Algumas empresas não estão conseguindo liberar as 
mercadorias, o que pode provocar um aumento de preços", diz a analista do 
Instituto Italiano para o Comércio Exterior, Paola Rossetto. Segundo ela, aos 
poucos os problemas deverão ser resolvidos, já que o Brasil é um mercado 
"bastante interessante" para a indústria italiana, que vai se esforçar para adequar-
se às novas regras. 
 
Na opinião do chefe do escritório comercial do governo norte-americano, em São 
Paulo, Frank Carrico, importar, especialmente perfumes e cosméticos, é uma tarefa 
complicada, pois o processo é demorado e burocrático. "Espero que no futuro o 
Brasil encontre maneiras para simplificar as coisas. Hoje, as regras limitam a 
competição, inclusive para as empresas brasileiras", disse. 
 
A FDA, agência que regula, entre outros, o setor de cosméticos dos Estados Unidos, 
possui regras mais simples para o registro e a importação, especialmente para os 
produtos que não contêm componentes classificados como "tóxicos". 
 
"Se pudéssemos escolher, com certeza escolheríamos a legislação norte-americana. 
Mas, o Brasil se espelhou nas normas européias e não podemos fazer nada em 
relação a isso", diz o presidente do conselho da Adipec, Jacob Nir. 
 
Em um documento enviado aos governos estrangeiros, além dos associados, a 
Adipec contesta sete pontos da legislação brasileira, entre eles a exigência de 
testes microbiológicos de todas as matérias-primas, o envio das especificações 
técnicas das embalagens, o fornecimento de dados de estabilidade dos produtos, a 
implantação de sistemas de codificação dos lotes, a comprovação da eficácia dos 
produtos, inclusive os de grau de risco 1 (menos lesivos), e a comprovação da 
segurança dos produtos. 
 
Outra reclamação é a exigência dos processos de fabricação, "que dificilmente 
serão liberados pelos exportadores por razões de segredo industrial", informa o 
documento. 
 
A indústria brasileira, representada pela Abihpec, informa que está de acordo com 
todas regras recentemente impostas pela Anvisa. "Não consideramos que exista 
protecionismo por parte do governo. Se isso ocorresse, nós seríamos massacrados 
internacionalmente, pois esse tipo de atitude é inadmissível em economias de 
mercado, como a nossa", afirma o presidente da entidade, João Carlos Basílio da 
Silva. 
 
Para o consultor Arthur Gradim, que trabalha tanto para importadores quanto para 
fabricantes nacionais de perfumes e cosméticos, o que está ocorrendo é um 
aprimoramento da legislação brasileira. "O Brasil não poderia criar normas 
absurdas, caso contrário ele seria denunciado para a Organização Mundial do 
Comércio." 
 
A consultora Carmen Blanco observa que algumas mudanças, como a resolução 
número 343, foram feitas com base em uma pressão forte da Abihpec, que "vendeu 
o texto como sendo uma vitória." 
 
A Abihpec nega que tenha pressionado o governo brasileiro para influenciar a 
edição das resoluções. Procurada por mais de uma semana pelo Valor, a Anvisa não 
se pronunciou até o fechamento desta edição. 
 



Além da legislação, outra reclamação comum dos importadores é em relação ao 
comportamento dos fiscais da agência de vigilância sanitária que atuam nos portos 
e aeroportos. 
 
Hammoud, da Monalisa, conta que já passou por situações em que o fiscal 
responsável pelo desembaraço das mercadorias "perdeu" a pasta com a 
documentação, atrasando a liberação em alguns meses. "Entre a realização do 
pedido e a efetiva entrega dos produtos, levasse quase seis meses e 80% desse 
tempo é gasto nos portos." 
 
Mesmo com todas as dificuldades relatadas, a venda de perfumes estrangeiros não 
diminuiu em 2005 (ver gráfico). Entre os motivos para isso, de acordo com 
especialistas, está a queda do dólar frente o real. Segundo dados do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as importações de perfumes 
encerraram o ano em US$ 4,6 milhões, com alta de 206% na comparação com 
2000. 
 
Nesse mesmo período, produtos como os batons recuaram de US$ 7 milhões para 
US$ 3,2 milhões, uma queda de 54,2%. Os cremes de beleza, cremes nutritivos e 
loções tônicas mostraram estabilidade, com importações da ordem de R$ 15,8 
milhões. 
 
As exportações brasileiras, por sua vez, estão aumentando. As vendas de batons, 
por exemplo, cresceram 528% entre 2000 e 2005, passando de US$ 717 mil para 
US$ 4,4 milhões. Já as vendas de cremes de beleza, cremes nutritivos e loções 
tônicas saltaram de US$ 1,8 milhão para US$ 4,3 milhões, com expansão de 138%. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 jan. 2006, Empresas, B5. 


