
Após quase dois meses, Impala tem produção liberada 
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Fabricante interditada pela Anvisa em janeiro traça estratégia para voltar ao mercado. 
 
A Impala está contratando funcionários. Mas isso não significa aumento da produção de esmaltes. 
A empresa está tentando reverter as perdas depois de ter ficado quase dois meses parada, por 
determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A agência reguladora, ligada 
ao Ministério da Saúde, encontrou irregularidades na fábrica do Laboratório Avamiller de 
Cosméticos, dono da marca de esmaltes Impala, com sede em Guarulhos (SP) e com 36 anos de 
mercado. 
 
A Impala está liberada para voltar a produzir e vender seu estoque desde segunda-feira, quando 
foi publicada a decisão da Anvisa no Diário Oficial da União. O diretor-superintendente, Richard 
Traboulsi, tem passado os últimos dias calculando os prejuízos e traçando a estratégia para voltar 
ao mercado. "Deveremos abrir mais um turno de produção para compensar a paralização", disse 
Traboulsi, ao Valor. A fabricação ficou paralisada de 13 de janeiro a 3 de março - e a venda de 
lotes anteriores ao dia 27 de janeiro ficou suspensa até segunda-feira. "Tivemos um prejuízo, até 
agora, de R$ 6 milhões. Ficamos 60 dias sem faturar". 
 
Faz parte do prejuízo a perda de um contrato importante: a Xuxa Produções, que cuida dos 
licenciamentos da apresentadora de televisão Xuxa Meneghel, cancelou o acordo com a Impala, 
que produzia esmaltes para ela há cinco anos. A assessoria de imprensa da apresentadora 
informa que ainda não há contrato com outra fabricante de esmaltes. 
 
A interdição imposta pela Anvisa foi motivada, segundo a assessoria de imprensa, pelo não 
cumprimento dos "requisitos de Boas Práticas de Fabricação, que asseguram a qualidade e a 
segurança dos esmaltes." 
 
Antes da interdição da Anvisa, a Impala produzia 4 milhões de frascos de esmaltes por mês. Sua 
participação no mercado de esmaltes é estimada em 15%. Suas principais concorrentes são Niasi, 
com a marca Risqué, e a L'Oreal, com a Colorama. 
 
O início do imbróglio se deu em agosto de 2005, quando a Anvisa foi notificada pelo Centro de 
Vigilância Sanitária de São Paulo sobre problemas com o esmalte "Xuxa by Impala Top Prata", que 
teve a fabricação suspensa dia 20 setembro. Este esmalte teria sido usado por uma consumidora 
de São Paulo que alegou ter tido uma reação alérgica. Segundo a diretoria da Impala, a 
consumidora recusou-se a entregar o produto para análise. "Ela também não quis passar por 
exames dermatológicos", disse Traboulsi. A Anvisa, então, iniciou uma inspeção nos demais 
esmaltes que seguiam a mesma linha de produção, no início de dezembro. 
 
Segundo a Anvisa, os equipamentos que realizavam os testes de nível de acidez dos esmaltes não 
estavam funcionando adequadamente. Eles não atendiam às normas técnicas do Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). Os resultados dos testes 
de irritabilidade dos esmaltes também não foram satisfatórios. 
 
A Impala, até hoje, tem outra posição. "Nós temos um Laudo de Irritabilidade Dérmica Primária, 
realizado pela empresa Allergisa (aprovada pela Anvisa), no qual o esmalte 'Xuxa by Impala Top 
Prata' foi utilizado por 60 voluntárias e não houve alergia", diz Cleber Contente, químico da 
Impala. 
 
 
 
 



Segundo Homero Cortopassi, químico da Cooperativa de Pesquisas Tecnológicas e Indústriais 
(CPTI) - formada por funcionários aposentados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado 
de São Paulo (IPT) - o excesso de acidez pode comprometer esmaltes feitos à base de água - 
normalmente dirigidos ao público infantil, segmento que a Impala também atua. A decisão da 
Anvisa, de paralisar a produção, foi preventiva, na opinião de Cortopassi. 
 
Antes da liberação total (de produção e vendas) oficializada na última segunda-feira, em 31 de 
janeiro a Anvisa havia liberado a fabricação, distribuição, comércio e uso apenas dos lotes de 
esmaltes Impala fabricados a partir de 27 de janeiro de 2006 (resolução 291) - o que, em tese, 
não melhorou muito a situação da empresa. Isso resultaria no recolhimento do que já havia sido 
vendido ao varejo, ou seja, quase 8 milhões de frascos de esmaltes, espalhados por 
estabelecimentos que vendem os produtos da Impala - incluindo uma rede de 7,8 mil manicures 
que compram os esmaltes diretamente da fabricante. 
 
"Fazer esse recolhimento quebraria a empresa", admite Traboulsi. Segundo ele, muitos clientes 
simplesmente devolveram os produtos e suspenderam o pagamento de duplicatas. "Recebemos 
muitas ameaças de processo." 
 
No início deste mês, os executivos da Impala foram à Brasília, segundo Traboulsi, para reunir-se 
com técnicos da Anvisa. "Levamos 296 laudos, feitos por laboratórios da Rede Brasileira de 
Laboratórios Analíticos em Saúde (Reblas), que apontavam que não havia problemas com os 
nossos produtos", disse o executivo. A Reblas é composta de laboratórios oficiais e privados 
autorizados pela Anvisa. 
 
"Todos os lotes da Impala foram liberados por ocasião da comprovação de que não ofereciam 
riscos à saúde pública", informou a assessoria da Anvisa. "Não houve precipitação da Anvisa. Faz 
parte da rotina que as suspensões sejam canceladas após a certeza de que a saúde pública não 
está em risco", explicou a Anvisa, em nota, ao Valor. 
 
Segundo Traboulsi, as adequações exigidas pela Anvisa foram feitas. A Impala comprou novas 
máquinas, construiu alojamentos para solventes à prova de explosões - por exigência da Anvisa - 
e contratou uma empresa para fazer análises químicas constantes em seus produtos. "Fizemos 
todas as correções", garante Traboulsi. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17, 18 e 19 mar. 2006, Tendências & Consumo, p. 
B4. 
 


