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 A
presentação de N

egócioO negócio de fabricação de cosméticos ecológicos - maquiagem, cremes, loções,
sabonetes, xampus, fragrâncias e outros cosméticos - objeto do presente estudo, está
balizado em pilares que acabam por sustentá-lo com mais força do que muitas outras
atividades: a vaidade que influencia os padrões estéticos de beleza e a busca das
pessoas por autovalorização, bem-estar e autoestima. O aumento da expectativa de
vida do brasileiro, o incremento nos rendimentos da mulher devido a sua crescente
participação no mercado de trabalho, a tendência de homens cuidarem mais da saúde
e aparência,  a conscientização da população em relação a sustentabilidade,
diversidade e inclusão, além dos avanços em inovação e tecnologia norteiam o
crescimento das indústrias  da Beleza. Tudo isto contribui para que o Brasil ocupe a
quarta posição no mercado mundial de HPPC (Higiene Pessoal Perfumaria e
Cosméticos) com um  faturamento de 21,7 bilhões de reais em 2021, conforme a 
ABIHPEC- Associação Brasileira da Indústria Brasileira de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos (HPPC). 

Ingredientes naturais são cada vez mais utilizados em cosméticos e produtos de
cuidados pessoais. Os consumidores de cosméticos estão cada vez mais conscientes
e demandam produtos cosméticos alinhados com o respeito às pessoas e ao planeta.
O mercado de cosméticos ecológicos apresenta crescimento bastante significativo
principalmente no que se refere a produtos naturais, veganos e orgânicos, à medida
que os consumidores demandam esses produtos e existe um movimento em direção a
matérias primas sustentáveis fazendo com que as empresas substituam produtos
químicos sintéticos por ingredientes naturais.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é o órgão que regula a fabricação
de cosméticos no país e define diretrizes e requisitos técnicos para a fabricação
desses produtos, entretanto ainda não existe legislação específica brasileira para
cosméticos naturais ou orgânicos. 

Para atender os consumidores cada vez mais exigentes as empresas que fabricam
produtos ecológicos devem buscar selos e certificações de empresas privadas. Os
selos que são colocados nos rótulos asseguram a qualidade do produto, comprovando
sua qualidade e os certificados garantem ao cliente que o produto, processo ou serviço
atendem determinados critérios trazendo ao consumidor segurança na escolha do
produto. 

As certificadoras mais conhecidas, nesse segmento, são: ECOCERT a nível
internacional e a IBD a nível nacional. O selo Cosmo atesta a certificação de acordo
com o referencial internacional COSMOS ou o referencial privado Ecocert que permite
o uso do selo em seus cosméticos naturais ou orgânicos. A IBD Certificações
desenvolveu diretrizes e estabeleceu critérios aos quais os produtos cosméticos, de
higiene pessoal e matérias-primas devem cumprir a fim de obter a certificação
Ingredientes Naturais IBD e/ou NATRUE. 
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Outros selos e certificações de cosméticos veganos são: Selo Cruelty Free,
certificação emitida pela PETA (Pessoas pelo Tratamento Ético de Animais), a maior
ONG de proteção animal do mundo e o selo Vegano SVB - Sociedade Vegetariana
Brasileira, este é um selo nacional que certifica produtos que, além de não serem
testados em animais, não têm ingredientes de origem animal ou ingredientes com
testes realizados em animais.

Em relação a cosméticos naturais, temos:

-  São considerados cosméticos naturais produtos que contenham 95% de ingredientes
naturais, dos quais 50% devem ser orgânicos e ao final da produção com adição de
água o total de ingredientes certificados orgânicos deve ser de 5%.

- São considerados cosméticos orgânicos, produtos que contenham 95% de
ingredientes naturais, dos quais 95% devem ser orgânicos e ao final da produção com
adição de água o total de ingredientes certificados orgânicos deve ser de 10%. 

- São considerados cosméticos veganos produtos que não usam matéria-prima de
origem animal em nenhuma etapa de desenvolvimento e fabricação. Eles não
possuem ingredientes de origem animal (leite, cera de abelha, lanolina, colágeno etc. e
em todo o processo produtivo não são realizados testes em animais ou qualquer outra
prática de exploração e crueldade contra os animais. Existem diferenças nestes
conceitos, já que nem todo cosmético vegano é natural, e vice-versa.

Neste documento será utilizada a definição ampla de ecológico: cosméticos
sustentáveis social e ecologicamente.

O empreendedor de cosméticos deve estar atento a todas as tendências e
oportunidades do mercado de beleza. As tendências relacionadas a Beleza Verde,
Beleza Sustentável, Cosméticos Green, os chamados “cosméticos verdes” estão cada
vez mais em alta.  Com o apelo da mídia e entidades para que a questão ambiental e a
sustentabilidade seja observada. O aumento da preocupação com a saúde e
autocuidado, o aumento do poder aquisitivo da população, tem impulsionado esta
demanda crescente e sustentável por produtos ecológicos, também denominados
“verdes” e naturais, portanto este é um bom momento para estes negócios. 

Segundo a diretora global de parcerias da Beautystreams, Fernanda Pigatto, a busca
de um estilo de vida saudável, o aumento de comportamentos ambientalmente
conscientes, a conscientização do consumidor sobre os ingredientes cosméticos e os
desafios da pandemia ajudaram a tendência e a demanda de produtos de beleza
naturais e orgânicos. Agora, mais do que nunca, o consumidor espera que ao comprar
um produto cosmético natural ou orgânico, ele encontre nele qualidades sustentáveis,
ecológicas e éticas. “Os consumidores também buscam maior transparência das
marcas e varejistas sobre produtos, ingredientes, métodos de produção, rótulos e
padrões. Eles estão buscando informações online ou por meio de aplicativos (apps) e
celulares para ajudá-los a fazer escolhas mais conscientes, de acordo com suas
crenças.”
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O primeiro passo na abertura deste negócio é a definição do negócio em relação aos
seu propósito, valores, público-alvo e ambiente de negócios. O conhecimento do
mercado é fundamental.  Antes de qualquer coisa, deve ser feito o Plano de negócio e
utilizar-se ferramentas de planejamento estratégico para a realização de análises e
cálculo da viabilidade do negócio. Para que seja feita esta análise de viabilidade é
extremamente importante a definição de qual será o tipo de cosmético que se pretende
fabricar. Esta definição é fundamental para a modelagem e estruturação do negócio.
Será necessário saber o quanto investir para alcançar a lucratividade almejada. Isto vai
nortear o planejamento e auxiliar na prevenção de riscos. O plano de negócios deve
incluir o plano operacional com o processo do início ao fim de produção, todo o
planejamento financeiro, estruturação e o plano de marketing. Deve-se considerar as
fases das formulações, testes e atendimento às regulamentações vigentes.

O conhecimento do mercado de cosméticos naturais é fundamental para o
planejamento e abertura da fábrica de cosméticos ecológicos. De acordo com um
relatório de pesquisa da Market Research Future (MRFR), sobre o mercado mundial de
cosméticos naturais, estima-se que o mercado alcance US $33,04 bilhões até o final
de 2027. O relatório prevê ainda que o mercado cresça a uma taxa a uma taxa de
9,76%.

Segundo relatório da Fortune Business Insight o mercado de cosméticos veganos
movimentou US $12,72 bilhões em 2020 e tem projeção de atingir US $24,79 bilhões
até 2028, com um crescimento médio anual de   6.57% no período de 2021-2028. Um
relatório do British Beauty Council aponta que no Brasil, o mercado de cosméticos
naturais já movimenta cerca de R $3 bilhões por ano. O que tem alavancado o
mercado de produtos cosméticos ecológicos é a crescente consciência ambiental e
popularidade dos produtos naturais, a expansão do veganismo e a novas leis sobre a
proibição de cosméticos testados em animais.

 

Mercado Consumidor

O mercado consumidor de produtos cosméticos ecológicos no Brasil é fortemente
impulsionado pela influência dos meios de comunicação e entidades que
conscientizam os consumidores com questões ambientais, sociais e ecológicas, o que
acaba por tornar a população mais atenta com, além da sustentabilidade, sua saúde e
bem-estar. O mercado também é estimulado pelo crescente acesso ao produto, visto
que cada vez mais empresas (inclusive varejistas e agentes de cosméticos
tradicionais) estão ingressando neste segmento do mercado.

O relatório de tendências para 2022 do Instagram, indica que cerca de 33% dos jovens
buscam por cuidados de beleza associados à tendência de produtos de beleza mais
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limpa, natural e sustentável. Existe uma acentuada demanda por cosméticos naturais e
orgânicos. A preferência dos consumidores por componentes naturais e orgânicos,
sem o uso de produtos químicos sintéticos, aumenta a popularidade dos produtos
naturais e livres de produtos químicos potencialmente perigosos ou prejudiciais à
saúde.

Para 92% dos consumidores brasileiros, a sustentabilidade influencia sua decisão de
compra segundo estudo realizado em 2021 pela Toluna, empresa especialista em
insights de mercado.

Levantamento realizado pela NielsenIQ em 2021, revela que 68% dos consumidores
sustentáveis procuram “Produtos Verdes”, que tenham pelo menos uma das seguintes
características: não ser testados em animais ou que sejam compostos de ingredientes
naturais ou veganos. O levantamento também mostra que os consumidores estão
investindo cada vez mais em tendências de beleza sustentável. Segundo os
entrevistados, os atributos mais importantes para aqueles que compram produtos de
beleza e cuidados pessoais são aqueles que usam ingredientes naturais (40,2%),
respeitam o meio-ambiente (17,6%) e usam produtos reutilizáveis e embalagens
recicláveis (7,9% e 15,8%, respectivamente). A cesta de “Produtos Verde” concentra
quase um quarto (23,2%) do faturamento da indústria de Higiene e Beleza e contribui
com 27,1% para o crescimento total do mercado.

De modo geral, o perfil do consumidor destes produtos são pessoas que sabem dos
benefícios trazidos pelo consumo de um produto deste tipo. Um fator adicional para
atratividade deste negócio são as pesquisas, elas indicam que muitos consumidores
estão dispostos a pagar mais por estes cosméticos, entretanto a questão de preços
mais acessíveis também impede a expansão mais intensa deste mercado.

 

Mercado Concorrente

Segundo informações da ABIHPEC, em junho de 2022, existiam no Brasil 3.372 (três
mil trezentos e setenta e duas) empresas atuando na fabricação de cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene pessoal no mercado. A maior concentração
destas empresas está no sudeste do país, com 1.998 empresas e, em segundo lugar,
a região sul com um contingente de 690 empresas. Destaca-se a representatividade do
estado de São Paulo com mais 1.375 indústrias, mais de 40% do total.

A 17ª edição da Beauty Fair em 2022, teve como destaque marcas de cosméticos
naturais, embora este mercado esteja em crescimento, ainda é um nicho de mercado.
Segundo a Beauty Fair a ideia de criar uma área dedicada aos itens é promover
educação no segmento, tirando dúvidas do que é realmente um cosmético natural,
além de impulsionar negócios do tipo nas perfumarias. Segundo diz Cesar Tsukuda,
diretor-geral da Beauty Fair 2022 - Feira Internacional de Beleza Profissional, há ainda
um grande mercado a explorar, devendo-se considerar a pressão dos custos e o
desafio de tornar estes produtos mais acessíveis e disponíveis nos pontos de venda de
consumo massivo.

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 4

www.sebrae.com.br


 M
ercado

Para uma fábrica de cosméticos ecológicos que deseja se instalar no país, o número
de concorrentes a ser observado deve ser inferior ao total apresentado anteriormente,
já que o mercado com apelo ambiental brasileiro se apresenta relativamente como
novo, com recente inserção de pequenas e médias empresas e alguns grandes players
mais experientes investindo esforços para atender este nicho. As duas vertentes de
concorrentes que se formam dizem respeito a produtores de cosméticos naturais e
produtores de cosméticos orgânicos 

Também deve se considerar que grandes empresas de cosméticos com práticas ESG.
No país os principais concorrentes de produtos ecológicos surgem como as maiores
empresas do ramo de cosméticos, fato confirmado pela participação destas no
faturamento da indústria, porém empresas de pequeno e médio porte já iniciam sua
participação no mercado nacional à medida que a aderência dos consumidores por
esses produtos aumenta e que ações de marketing e distribuição efetivas são
realizadas.

 

Mercado Fornecedor

O mercado fornecedor pode incluir a necessidade de se contratar consultorias
especializadas para análise do mercado, formulações e testes; ingredientes e insumos;
montagem de fábrica e processos e outras conforme a modelagem do negócio definida
na fase inicial do plano de negócio.  

Existem empresas e consultores especializados que dão suporte apoio na prospecção
de novas plantas industriais e distribuição; realizam projetos de unidades fabris,
elaboram novos layouts e fazem a adequação de layouts de fábricas, realizam projetos
para a definição e dimensionamento de equipamentos e fazem a prospecção de
fornecedores de equipamentos.  Ajudam as empresas com os processos de: obtenção
LTA- Laudo Técnico de Avaliação e Licença de Funcionamento; AFE-Autorização de
Funcionamento. Também elaboram os Procedimentos Operacionais, Manual de
Qualidade; treinamentos e estudos diversos.

Para produção de cosméticos naturais as matérias-primas naturais quimicamente não
modificadas devem ser de preferência de qualidade biológica certificada. As
substâncias processadas de origem natural só são permitidas quando nenhuma
substância natural quimicamente não modificada pode substituir a sua função. As
substâncias processadas de origem natural são sempre obtidas a partir de substâncias
genuinamente naturais, com exclusão do petróleo. Um importante fator em relação às
matérias primas naturais é o controle microbiológico. 

No mercado fornecedor do ramo de cosméticos ecológicos, apresentam-se empresas
da indústria extrativista, química/farmacêutica, plástica/papeleira, mecânica,
tecnológica e de mobiliário.

A indústria extrativista e de processamento, juntamente com cooperativas e
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associações de produtores rurais de matérias primas, surgem como os principais
agentes da cadeia de cosméticos ecológicos, devido às matérias-primas naturais
desempenharem papel-chave no desenvolvimento e sucesso de uma indústria desse
segmento. 

O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo, englobando em seu território
seis biomas diferentes e já tem uma vantagem natural: detém 20% da biodiversidade
do planeta. Dessa maneira, ressalta-se o estratégico papel da biodiversidade brasileira
nessa indústria, tornando-a menos custosa e mais competitiva frente ao mercado
externo. A Abihpec lançou em 2017 Guia Orientativo para Acesso à Biodiversidade
Brasileira. 

Fornecedores de matéria prima natural ou orgânica, como vegetais semi acabados,
extratos vegetais e óleos essenciais, podem ser encontrados com ajuda das próprias
certificadoras, já que, dependendo da configuração de produto que a empresa deseja
adotar – orgânica ou natural - quase a totalidade de seus produtores de matéria prima
devem possuir selo orgânico. 

A indústria química/farmacêutica também pode ser necessária na cadeia de mercado
por fornecer alguns ingredientes como agentes de consistência, espessantes,
antiespumantes, emolientes, emulsionantes, solubilizantes, corantes, dentre outros.
Porém, deve-se levar em consideração o uso de ingredientes sintéticos que constem
na listagem de substâncias permitidas pela certificadora responsável, no caso de o
produto ser certificado. 

A Cartilha Sebrae ESG para a Pequena Indústria de Cosmético traz informações
relevantes sobre boas práticas relacionadas ao meio ambiente, sociedade e
governança que trazem importantes referências para a indústria de cosméticos
ecológicos. Este material trata também de temas importantes como Economia Circular
que se fazem cada vez mais presentes na indústria. A Economia circular é um conceito
que associa desenvolvimento econômico a um melhor uso de recursos naturais, por
meio de novos modelos de negócios e da otimização nos processos de fabricação com
menor dependência de matéria-prima virgem, priorizando insumos mais duráveis,
recicláveis e renováveis. Esta Cartilha também traz o que há de novo para indústrias
que têm o viés de sustentabilidade. 

Esta Cartilha além de trazer referências inovadoras em insumos e matérias primas,
traz novas referências sustentáveis em embalagens como: embalagens “lixo zero” que
não geram resíduos; embalagens de fungos e plantas; embalagens que utilizam
upcycling; embalagens 100% recicladas e recicláveis e embalagens com bioplásticos
renováveis e biodegradáveis. 

A embalagem é um dos maiores desafios da indústria da beleza quando o assunto é
sustentabilidade. As indústrias devem buscar formas de tornar os cosméticos mais
sustentáveis através do uso de materiais reciclados, reciclagem de embalagens e uso
de materiais com alto potencial de reciclagem. A indústria de embalagens, tanto de
papeleira quanto de plásticos, também desenvolve papel fundamental no
posicionamento sustentável da empresa, já que é o insumo mais reconhecido pelo
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consumidor como poluente e por ser o primeiro atrativo de compra, a embalagem do
produto deve seguir a ideia de ecologicamente correta. 

Os fornecedores de embalagens para este ramo configuram-se como indústrias de
recipientes para o envase de produtos cosméticos em geral, caracterizados como
frascos, sachês, bisnagas plásticas e laminadas, blisters, moldes exclusivos, dentre
outros, recicláveis e biodegradáveis, que podem ser apresentadas também na forma
“refil”. A indústria papeleira é também preponderante no mercado pela variedade de
fornecedores de embalagens feitas de papel reciclado no país..

A indústria mecânica atua no fornecimento de máquinas e equipamentos para a
fabricação de cosméticos, como por exemplo, equipamento de laboratório para análise
e teste de processos químicos, moldes, prensas, granuladores, filtros, agitadores,
maceradores, reatores, dentre outros. A opção com melhor custo-benefício do
mercado é comprar máquinas usadas, existem inúmeras oportunidades para compra
de equipamentos seminovos. 

Fornecedores de software e equipamentos tecnológicos, assim como de mobiliário,
podem ser encontrados em todo o território brasileiro. Para processos produtivos mais
complexos e de larga escala, as soluções mais específicas em programação de
produção e software de gerenciamento para o ramo são de fornecedores estrangeiros.
Em relação ao mobiliário, os itens podem ser encontrados em fornecedores mais
próximos da localização da fábrica. 

De uma forma geral, devem-se preferir fornecedores certificados ambientalmente e
que realizem práticas de sustentabilidade socioambiental para respaldar a reputação
ecológica do produto.

 

O local para a instalação da fábrica de cosméticos deve ser escolhido através de uma
análise crítica do que se propõe a empresa, em termos de volume de produção e canal
de venda, assim como a conformidade do local a ser concedida pela prefeitura do
município através de alvará de funcionamento e sanitário emitido pela Secretaria
Municipal ou Estadual de Saúde.

Quanto ao volume de produção pretendido pela fábrica, quanto maior este valor, maior
a necessidade de instalação em vias de fácil acesso para fornecedores e para
realização de distribuição. Caso a estratégia de distribuição pretendida seja, além de
através de atacadistas e varejistas, por exemplo, realização de vendas diretas na
própria fábrica, deve-se atentar a uma localização privilegiada para acesso dos
consumidores.

3. Localização
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Entretanto, para configurações de pequenas, médias e grandes fábricas, devem
sempre ser observadas as questões de proximidade do mercado fornecedor e da
oferta de mão de obra qualificada para a atividade proposta.

Quanto à localização estratégica para diminuir o impacto ambiental causado pelo
descarte dos efluentes e excedentes produtivos nos mananciais de água, não há
legislação federal que verse sobre a distância permitida entre fábricas e mananciais,
porém existe a Resolução CONAMA 357, de 17/03/2005 que estabelece que os
despejos industriais devam ser tratados, de modo que as características físico-
químicas dos efluentes estejam de acordo com os padrões estabelecidos. A Resolução
CONAMA nº 430/11 regulamenta os padrões de lançamento de efluentes em corpos
hídricos. Nela você encontra instruções para evitar o impacto ambiental sobre as
águas. A resolução completa a Resolução nº 357. Além disso, deve-se observar
também a legislação ambiental do estado de instalação da fábrica.

Após escolhido o município para instalação da fábrica, antes de iniciar as atividades,
algumas exigências municipais e estaduais devem ser cumpridas. Recomenda-se para
fins de auxílio no processo a contratação de um contabilista ou uma empresa de
contabilidade. A empresa deverá se cadastrar e legalizar nos seguintes órgãos:

• Junta Comercial; 

• Secretaria da Receita Federal (Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica -
CNPJ); 

• Secretaria Estadual de Fazenda; 

• Registro no Ministério da Saúde; 

• Prefeitura do Município para obter o alvará de funcionamento de acordo com a Lei de
Zoneamento Urbano do município; 

• Enquadramento na Entidade Sindical Patronal (a empresa ficará obrigada a recolher
a Contribuição Sindical Patronal); 

• Cadastramento junto à Caixa Econômica Federal no sistema “Conectividade Social –
INSS/FGTS”; 

• Corpo de Bombeiros Militar. 

Exigências Específicas

Quanto às exigências específicas dos produtos, estas devem obedecer ao contido no

4. Exigências Legais e Específicas
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Regulamento Técnico da ANVISA - Manual de Boas Práticas de Fabricação para
Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes, que determina a todos os
estabelecimentos produtores de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes o
cumprimento das diretrizes estabelecidas no documento, além da obrigatoriedade de
registrar seus produtos na Vigilância Sanitária, manutenção de cópias da licença de
funcionamento estadual em local visível e informações técnicas da composição dos
produtos arquivadas na empresa. No caso de a fábrica possuir sua produção
certificada por alguma agência certificadora, as especificidades de regulamentação
quanto a ingredientes, embalagem e metodologia de produção estipuladas pela
organização contratada devem ser seguidas.

Ademais, para a legalização da fábrica de cosméticos é exigido que, dentre o corpo de
colaboradores da empresa, um químico, farmacêutico ou engenheiro químico
registrado na entidade de classe seja o responsável técnico pela produção da fábrica.

O mercado de cosméticos é regulado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) e tem suas normas específicas. Em relação a Cosméticos existem as
Bibliotecas que são documentos que reúnem todas as normas vigentes de
determinado macrotema, divididos por temas. O objetivo é facilitar o acesso e a
compreensão do Estoque Regulatório ao público interno e externo, bem como
aprimorar o processo de elaboração e revisão das normativas.

 

    1.  Biblioteca de Cosméticos: Esta biblioteca apresenta as diversas resoluções que
definem o que pode ou não ser feito na produção de cosméticos e que possui a
listagem e links com as normas que regulamentam os cosméticos no Brasil. Pode ser
encontrada no link:  https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/assuntos/regulamentacao/legislacao/bibliotecas-tematicas/arquivos/cosmeticos/view

    2.  Biblioteca de Temas Transversais, que abrange assuntos, tais como: Autorização
de Funcionamento de Empresa (AFE), Certificação de Boas Práticas de Fabricação
(CBPF), Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária (TFVS), Peticionamento de
Recursos etc. Esta biblioteca pode ser encontrada no link: 
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/regulamentacao/legislacao/bibliotecas-
tematicas/arquivos/biblioteca-de-temas-transversais

A RDC 07/2015 Dispõe sobre os requisitos técnicos para a regularização de produtos
de higiene pessoal, cosméticos e perfumes e dá outras providências e traz a lista de
produtos Grau 1 e Grau 2. Lembrando que quando um produto cosmético necessitar
de registro deve ser feita uma solicitação junto a Anvisa para registro de produtos
cosméticos. O registro é necessário, conforme as resoluções RDC 07/2015 e
237/2018, para os seguintes tipos de cosméticos: Bronzeador e protetor solar, Gel
antisséptico para as mãos, Produto para alisar, ondular e tingir cabelos e Repelente de
insetos.

São isentos de registro os produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes que
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 Estrutura

não fazem parte do Anexo VIII da RDC nº 07/2015. Para esses produtos, basta que as
empresas comuniquem previamente à Anvisa sobre a comercialização. Entretanto é
necessário fazer um pedido para regularizar produtos de higiene pessoal, cosméticos e
perfumes que não precisam de registro. Para esses produtos, basta que as empresas
comuniquem previamente à Anvisa sobre a comercialização

Em outubro de 2022, entrou em vigor a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC)
752/2022, que trata da regularização de produtos de higiene pessoal, cosméticos e
perfumes.  Esta é a primeira etapa de adequação desses produtos. As medidas já
estão valendo para novas regularizações e para alterações de rotulagem. Além dos
requisitos técnicos e procedimentos para regularização, rotulagem e embalagens, a
nova norma define os parâmetros para controle microbiológico desses produtos. Para
tirar dúvidas em relação a esse item, previsto no artigo 28 da RDC, e para dar mais
celeridade às análises, a Anvisa publicou a Nota Técnica
31/2022/SEI/GHCOS/Dire3/Anvisa.

A licença de Funcionamento para Cosméticos é emitida pela Vigilância Sanitária Local
(Visa) onde a empresa está sediada. Este é o documento que garante que a empresa
segue as normas exigidas referentes ao local. Este documento é de extrema
importância para a Regulação de Cosméticos na Anvisa.

 

Recomendamos que o empreendedor se informe em relação ao documento Abihpec:
Guia Técnico Ambiental da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos -
Por uma produção mais limpa.

Como exemplo de estrutura de uma fábrica de cosméticos de pequeno porte,
considera-se uma fábrica de aproximadamente 400 m² (quatrocentos metros
quadrados). A estrutura deve apresentar condições físicas para instalação de
máquinas e acessórios de produção, e contar com algumas seções: laboratório de
manipulação de produtos, ante sala para preparo de vestimenta (EPI- Equipamentos
de proteção individual) e assepsia das mãos, área (bancada) de manipulação de
fórmulas, área (bancada) de controle de qualidade, área (pia, torneira e lixeira) para
limpeza de vidrarias, almoxarifado para matérias-primas, embalagens e produtos
acabados, depósito de material de limpeza, além de estrutura de salas para os setores
financeiro e administrativo e sanitários em local separado dos demais.

A estrutura para uma fábrica de cosméticos ecológicos deve ser planejada levando-se
em conta: 

    •  Recepção de matéria-prima

5. Estrutura
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 Pessoal

    •  Estocagem de matéria-prima

    •  Estocagem de embalagens

    •  Fabricação 

    •  Envase e embalagem 

    •  Estocagem de produtos a serem processados ou colocados em processamento

    •  Estocagem de produtos acabados

    •  Escritórios e outras áreas

 

O armazenamento de matérias-primas e embalagens deve ser feito em local
adequado, limpo e isento de umidade. 

As matérias-primas devem ser acondicionadas em embalagens próprias,
completamente fechadas e colocadas em prateleiras, organizadas em ordem alfabética
e refrigeradas caso necessário.

 O layout de distribuição das máquinas, equipamentos, bancadas de trabalho e
depósitos de matéria-prima deve ser observado para a integração das atividades a
serem executadas e agilidade do processo produtivo. Vale ressaltar a preocupação
com boa iluminação, limpeza e organização, não somente para maior eficiência do
processo e melhor conservação das matérias-primas e produtos como para o bem-
estar e produtividade da equipe.

O layout industrial deve ser tratado com atenção, a indústria deve ter um layout
industrial adequado e eficaz que favoreça o fluxo de trabalho e aumente a
performance, evitando riscos. A disposição dos equipamentos, por exemplo, é mais
inteligentemente aproveitada quando reflete os fluxos ideais de trabalho, evitando
choques desnecessários. De forma geral, as máquinas utilizadas nos estágios iniciais
da produção devem preceder as tecnologias que finalizam a operação, norteando a
operação e facilitando a execução das tarefas.

Tomando-se por base uma empresa fabricante de cosméticos de pequeno porte,
estima-se a mão de obra mínima necessária de três manipuladores, um químico, um
estoquista e um gerente de produção para a produção, um entregador, um profissional
de limpeza, além da diretoria e de um auxiliar de escritório. Pode-se contar também

6. Pessoal
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com os serviços externos de uma transportadora no caso de não haver entregador e
de um contador para auxílio. Uma boa e crítica seleção de funcionários capacitados e
correta alocação de suas experiências em cada área serve como base para o bom
funcionamento do negócio. Mostra-se interessante também, a seleção de pessoas já
familiarizadas com o processo de produção de cosméticos ecológicos, que dessa
maneira poderiam agregar conhecimentos e sugerir ideias aos produtos, sendo o
know-how o principal ativo intangível e forte diferencial competitivo a empresas que
adentram no mercado.

As indústrias devem ter um responsável técnico que cuide da produção, supervisão, e
coordenação de todos os serviços técnico-científicos da empresa. Esse profissional é
obrigado a prestar contas diretamente aos órgãos governamentais ligados à sua área
de atuação e ao Conselho de fiscalização de sua categoria profissional. Este deve ter a
responsabilidade pelo produto, incluindo seu registro e instruções de uso; cumprir as
normas de Boas Práticas de Fabricação; avaliar todas as etapas de fabricação de
cosméticos para garantir sua eficácia; dar assistência técnica aos processos de
fabricação e de controle de qualidade; ser responsável pela rotulagem de produtos e
informações técnicas inerentes; aprovação de projetos de produtos; validação de
produtos, sistemas e processos e aprovação de documentos técnicos do produto.

O nível de automatização de uma fábrica de cosméticos ecológicos varia de acordo
com seu porte, volume de produção e gama de cosméticos produzidos. 

A definição dos equipamentos utilizados depende do tipo de cosmético que irá ser
fabricado, da quantidade e da definição do projeto de como se dará a fabricação.  

Os equipamentos de produção de cosméticos podem ser divididos em equipamentos
de fabricação de produtos e equipamentos de envase e embalagem. As etapas são
preparação do material; emulsificação e mistura; processamento pós-mistura;
preenchimento e embalagem.

A depender do projeto, processo de fabricação adotado, da tecnologia e do tipo e da
quantidade de produto cosmético ecológico que será fabricado podemos ter os
seguintes equipamentos e maquinários:

• Aquecedor industrial; 

• Batedeira industrial; 

• Flambador eletrônico; 

• Agitador; 

7. Equipamentos
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• Filtro para tratamentos de água; 

• Máquinas para envasamento; 

• Esterilizador; 

• Selador; 

• Geladeira; 

• Máquina de exaustão; 

• Máquina de ar-condicionado. 

Conforme a Abimaq-Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos aplicam-se
para o setor de cosméticos também os seguintes equipamentos: 

• Agitador vertical com variador de velocidade; 

• Autoclave vertical por imersão; 

• Banho-maria por aquecimento direto; 

• Batedeira de creme; 

• Cortador de barra de sabonete; 

• Desaerador a vácuo; 

• Dosador a pistão; 

• Equipamento de laboratório para análise e teste de processo químico; 

• Esteira transportadora de frascos; 

• Extrator por fluido supercrítico; 

• Extrusora para massa de sabonete; 

• Filtro a vácuo; 

• Filtro de cartucho; 

• Filtro de pressão; 

• Filtro prensa; 

• Granulador oscilante; 
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• Granulador rotativo; 

• Laboratório móvel; 

• Moldes; 

• Percolador; 

• Prensa excêntrica compactadora moldadora de produtos químicos; 

• Prensa hidráulica para pó compacto; 

• Prensa moldadora;

• Prensa rotativa compactadora moldadora de produtos químicos; 

• Reator emulsificador; 

• Sistema de maceração.

Fornecedores de Máquinas e equipamentos

Existem diversos fornecedores para máquinas e equipamentos, citamos alguns
encontrados em pesquisas secundárias, a lista não é uma indicação. Os fornecedores
devem ser avaliados pelo potencial empresário, balizando sua pesquisa por
especialistas e técnicos, além de pesquisar as referências no mercado.

Alki Máquinas https://www.alkimaquinas.com.br/

Cosel. https://www.cosel.com.br/equipamentos-usados-industria-cosmeticos

Esteiras Evolution.  https://www.esteirasevolution.com.br/maquinas-e-equipamentos-
para-cosmeticos

Permution. https://www.permution.com.br/pt-br

Ultratanques Brasil. https://ultratanques.com.br/

W.F.A https://wfa.com.br/maquinas-industriais/maquinas-industriais-para-o-setor-de-
cosmeticos
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fornecedores de matéria-prima que atendam suas necessidades específicas, sendo
que os pontos mais importantes são a qualidade dos insumos e o cumprimento das
normas ambientais que garantam a segurança e confiabilidade das matérias primas
utilizadas. A matéria-prima deve ter critérios em toda a sua cadeia produtiva, desde a
sua origem, cultivo, processamento, embalagem, armazenamento e transporte. 

No caso de produto suscetível à contaminação microbiológica, dados relativos às
especificações microbiológicas do produto acabado, estes devem atender aos
parâmetros de controle microbiológico presentes no Capítulo V, da RDC 752/2022; ou
no caso de produto de baixa suscetibilidade, justificativa técnica que demonstre os
motivos pelos quais o produto apresenta baixa suscetibilidade à contaminação
microbiológica, sugerindo-se, para tanto, a utilização da ISO 29621:2017 Cosmetics-
Microbiology Guidelines for the Risk Assessment and Identification of Microbiologically
Low-risk Products, e suas atualizações, bem como de literatura científica pertinente.

Segundo o químico e consultor especializado Carlos Alberto Trevisan: Deve-se, no
mínimo, controlar os fornecedores dos insumos, auditando as unidades produtivas pelo
menos uma vez por ano. Essa auditoria deve ser realizada por meio da verificação de:
documentos legais da empresa; garantias dos insumos; produtos em certificação,
fórmulas, rótulos etc.; sistema de qualidade - procedimentos e registros;
rastreabilidade; instalações - produção e estocagem; procedimentos de limpeza e
gestão de resíduos.

Matérias primas sustentáveis

Sustentabilidade significa levar em conta aspectos sociais, ambientais e econômicos
ao longo de toda a cadeia produtiva de um produto para garantir um impacto
totalmente positivo. Quando se trata de cosméticos naturais, a sustentabilidade não se
refere apenas à forma como os ingredientes são adquiridos ou como o produto é
produzido, mas também aos materiais utilizados durante sua produção e pós-produção

As principais matérias-primas para as atividades de fabricação de cosméticos
ecológicos são vegetais semi acabados, extratos vegetais e óleos essenciais provindos
da indústria extrativista, agentes de consistência, espessantes, antiespumantes,
emolientes, emulsionantes, solubilizantes, amaciantes, dentre outros, oriundos das
indústrias químicas e farmacêuticas, além de embalagens e envoltórios como frascos,
sachês, bisnagas plásticas e laminadas, blisters, moldes, dentre outros, fornecidos
pela indústria plástica e papeleira.

A escolha das matérias primas a serem utilizadas, assim como dos fornecedores
escolhidos deve ater-se às questões primordiais ao negócio da empresa: a
sustentabilidade.

8. Matéria Prima/Mercadoria
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Seguem informações de alguns fornecedores de matérias-primas no país.

- Atina Ativos Naturais:  está presente no mercado de cosméticos com fabricação e
fornecimento de aditivos naturais, com matérias-primas e aditivos para cosméticos
naturais e orgânicos e devidamente certificados por órgãos como o FSC e ECOCERT. 

https://www.atina.com.br/

- Biotae:  atua no desenvolvimento e fornecimento de extratos e ingredientes botânicos
e fornece soluções customizadas em extratos botânicos e ingredientes naturais

http://biotae.com.br/

- Blue Macaw Flora:  é uma empresa que atua mundialmente na produção,
desenvolvimento e comercialização de ingredientes naturais derivados de frutas e
plantas presentes na flora brasileira. https://www.bluemacawflora.com.br/empresa/

- Cabruca -Cooperativa dos Produtores Orgânicos do Sul da Bahia.
https://www.cabruca.com.br/

- Chemax é fabricante de matérias primas para cosméticos que também oferece
produtos de origem vegetal que não são testados em animais.

- Ferquima é uma empresa fornecedora que fornece óleos essenciais e vegetais 100%
puros e naturais.

https://www.ferquima.com.br/novo/index_novo.html

- Grupo Barcelonesa conta com uma ampla gama de matérias-primas básicas e
soluções para cosmética.

https://www.grupbarcelonesa.com/pt-pt/sectores/cosmetica/

- Grupo PCC fornece insumos e matérias primas de origem natural ou produtos
biológicos semiacabados de elevada qualidade. O portal de produtos oferece uma
gama de produtos com certificados como: ECOLABEL, ECOCERT e RSPO MB.

https://www.products.pcc.eu/pt/blog/materias-primas-para-a-producao-de-cosmeticos-
naturais/

 https://www.products.pcc.eu/pt/blog/eco-cosmeticos-o-que-preciso-saber-sobre-eles/

- Sabão e Glicerina fornece matérias primas variadas, 

 www.sabaoeglicerina.com.br

- Tovani Benzaquen: possui uma ampla lista de ingredientes, oferecendo produtos de
elevada qualidade e com diferenciais tecnológicos, englobando todo o mercado de

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 16

https://www.atina.com.br/
http://biotae.com.br/
https://www.bluemacawflora.com.br/empresa/
https://www.ferquima.com.br/novo/index_novo.html
https://www.grupbarcelonesa.com/pt-pt/sectores/cosmetica/
https://www.products.pcc.eu/pt/blog/materias-primas-para-a-producao-de-cosmeticos-naturais/
https://www.products.pcc.eu/pt/blog/materias-primas-para-a-producao-de-cosmeticos-naturais/
https://www.products.pcc.eu/pt/blog/eco-cosmeticos-o-que-preciso-saber-sobre-eles/
http://www.sabaoeglicerina.com.br
www.sebrae.com.br


 M
atéria Prim

a/M
ercadoria

bioativos e ingredientes funcionais e naturais.

https://tovani.com.br/ingredientes/

 

Embalagens:

- Tsubaki Embalagens 

http://www.tsubakiembalagen s.com.br/index.php 

- Mappel Indústria de Embalagens 

http://www.gelpet.com.br/index.htm 

- Elyplast Embalagens 

http://www.elyplast.com.br/

- Wista Packaging. Possui linha de embalagens sustentáveis para cosméticos.
https://wista.com.br/tag/embalagens-sustentaveis/

 

Informações sobre fornecedores de matérias primas:

- Cosmetoguia  

 https://cosmetoguia.com.br/material/company/

- Revista Químicas e Derivados 

 https://www.guiaqd.com.br/        https://www.quimica.com.br/category/revista/

- Quem fornece 

 https://www.quemfornece.com/br/fornecedores/ingredientes-para-a-industria-de-
cosmeticos

- Índex Digital ABC – Associação Brasileira de Cosmetologia: Guia online de matérias-
primas para formulações cosméticas (possui mensalidade) 

https://www.casadacosmetologia.com.br/index?lang=en 

A gestão de estoques é a procura do constante equilíbrio entre a oferta e a demanda.
Este equilíbrio deve ser sistematicamente aferido através de, entre outros, os
seguintes três importantes indicadores de desempenho:
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Giro dos estoques: o giro dos estoques é um indicador do número de vezes em que o
capital investido em estoques é recuperado através das vendas. Usualmente é medido
em base anual e tem a característica de representar o que aconteceu no passado.
Obs.: Quanto maior for a frequência de entregas dos fornecedores, logicamente em
menores lotes, maior será o índice de giro dos estoques, também chamado de índice
de rotação de estoques.

Cobertura dos estoques: o índice de cobertura dos estoques é a indicação do período
que o estoque, em determinado momento, consegue cobrir as vendas futuras, sem que
haja suprimento.

 

A produção de cosméticos requer a infraestrutura de fábrica adequada.

Segundo o modelo de cadeia produtiva de cosméticos a base de mel 

• Qualificação de fornecedores de matérias primas: A qualificação envolve a verificação
e certificação que as matérias primas utilizadas são fornecidas por fornecedores
confiáveis que cumprem as exigências estipuladas pela ANVISA- Agência Nacional de
Vigilância Sanitária. Verificando-se também selos e certificações. No momento do
recebimento de matérias-primas, insumos e componentes deve-se exigir o Certificado
de Análise assinado pelo Responsável Técnico. 

• Recepção de matéria prima, embalagens e outros materiais, fiscalizada pelo setor de
controle de qualidade. 

• Depósito de matérias primas; 

• Depósito de embalagens; 

• Depósito de rotulagens; 

• Setor de fabricação alimentado por água, energia e equipamentos, e fiscalizado pelo
setor de controle de qualidade; 

• Setor de envase; 

• Rotulagem e embalagem; 

• Depósito de produto acabado; 

9. Organização do Processo Produtivo
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• Expedição. 

 • Embalar. 

 

O setor de fabricação é o mais complexo por envolver atividades específicas para cada
tipo de cosmético produzido. 

 

 

Muitas das ações socioambientais realizadas pela indústria cosmética são feitas com
apoio da ABIHPEC, que criou o Departamento de Meio Ambiente com o objetivo
disponibilizar informações e orientações para as empresas interessadas na adoção de
práticas ambientais adequadas.

No processo produtivo, algumas informações tangem as questões de não realização
de testes de cosméticos em animais e observação das formas de descarte dos
efluentes e excedentes produtivos conforme a legislação ambiental Resolução
CONAMA 357 de 2005, já citada previamente, que estabelece o tratamento dos
despejos industriais. 

 

BPC - Boas práticas de fabricação para indústrias de cosméticos e higiene pessoal 

No Brasil, a certificação de  Boas Práticas para fabricação de Cosméticos é
regulamentado pela RDC nº 39, de 14 de agosto de 2013, que posteriormente foi
alterada pela RDC nº 217, de 20 de fevereiro de 2018, que “dispõe sobre os
procedimentos administrativos para a concessão da certificação de boas práticas de
fabricação e da certificação de boas práticas de distribuição e/ou armazenagem de
empresas fabricantes de medicamentos, produtos para saúde, cosméticos, perfumes,
produtos de higiene pessoal, saneantes e insumos farmacêuticos”. A certificação de
boas práticas de fabricação para cosméticos abrange as empresas localizadas em
território nacional, no Mercosul ou/e em outros países, e as empresas armazenadoras,
distribuidoras e importadoras de medicamentos, produtos para saúde e insumos
farmacêuticos localizadas em território nacional.

A nível Internacional existe a ISO 22716 - Cosmetics – Good Manufacturing Practices
orienta as empresas que postulam a certificação de aceitação internacional. Empresas
brasileiras que pretendam fornecer produtos ao mercado internacional e/ou empresas
multinacionais instaladas no Brasil são solicitadas a apresentar a certificação pela
norma ISO 22716.
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Sobre Boas Práticas de Fabricação, temos:

1 – Documentações: envolvem o registro dos produtos, e todas as documentações que
devem estar regularizadas. 

2- Procedimentos Operacionais: os procedimentos, tanto operacionais quanto de
sistemas, precisam ser documentados e atualizados. Cada definição (ou item) dentro
do processo, deve ter seu procedimento específico. Definição seria cada item, como
por exemplo, sabonete dentro de produtos de higiene pessoal.

3 – Gestão da qualidade: é obrigação da empresa elaborar um manual de boas
práticas de fabricação, garantindo que sejam descritos todos os procedimentos. Os
sistemas de gestão da qualidade de acordo com a RDC nº 48/2013, abrangem toda a
estrutura organizacional, somando-se aos procedimentos, processos, documentação,
recursos e atividades que sejam necessárias para garantir a qualidade dos produtos, o
que se entende por estar em conformidade com as especificações pretendidas.

A empresa deve conhecer bem seus processos, estabelecendo critérios para validá-los
ou não. A validação envolve os processos produtivos e de limpeza dos equipamentos
e, para que seja feita, algumas análises devem ser apontadas, como de qualificação
de utilidades, qualificação de equipamentos, validação analítica, validação de
processo, validação de limpeza, validação de sistema de água, validação de sistemas
informatizados e desvios, que apontam não-conformidades.

Também é preciso que a empresa estabeleça um estudo de estabilidade dos produtos,
considerando registros e procedimentos com resultados das análises, metodologias
analíticas, condições de conservação da amostra, periodicidade de análise e data de
vencimento do produto.

4 – Requisitos básicos de boas práticas de fabricação (BPF):  a empresa deve possuir
estrutura adequada para atender às normas de boas práticas de fabricação (BPF), que
determina que os processos de fabricação devem ser claramente definidos, as etapas
críticas dos processos de fabricação e quaisquer modificações significativas devem ser
sistematicamente controladas e quando possível, validadas,  as áreas de fabricação
devem ser providas de infraestrutura necessária para realização das atividades, com
pessoas treinadas, instalações adequadas, validação de limpeza, rótulos e materiais
apropriados, instruções, entre outras características, os registros devem ser
arquivados, o armazenamento deve ser adequado, controle de mudanças,
investigação e tratamento de desvios e não-conformidades, programada de
treinamento e aprimoramento de colaboradores,  e toda reclamação sobre produto
comercializado deve ser registrada e examinada.

5 – Saúde, sanitização, higiene, vestuário e conduta: é primordial que se tenha um
cuidado para evitar contaminação. Para isso, hábitos de higiene dos colaboradores e
vestimentas devem ser considerados, assim como: exames de saúde na admissão e
periódicos dos colaboradores. Cuidados ao entrar em áreas produtivas e devidas
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limitações devem ser observados.

6 – Reclamações: reclamações e demais informações referentes a produtos com
possíveis desvios de qualidade devem ser cuidadosamente investigadas e registradas
com procedimentos escritos, sendo que a gestão destas investigações deve ser
realizada por pessoal autorizado.

7 – Recolhimento de produtos: é necessário que haja um sistema que retire do
mercado os produtos com desvios de qualidade que possam oferecer risco ao usuário.
O responsável técnico deve ser informado sobre as ações efetuadas sobre o
recolhimento e o setor de Controle de Qualidade e/ou Garantia da Qualidade também
deve acompanhar o processo. Além disso, as autoridades sanitárias competentes
nacionais e dos países para os quais o produto tenha sido enviado devem ser
imediatamente informadas sobre a decisão de recolhimento de produto, cujo processo
deve ser registrado, incluindo a reconciliação entre as quantidades distribuídas e as
quantidades resgatadas, que devem ser identificadas e armazenadas em área segura
até a decisão sobre o seu destino.

8 – Devolução: é necessário que haja uma pessoa ou setor responsável, assim como
procedimento para o recebimento, armazenamento e investigação das causas de
devoluções de produtos, que devem ser inspecionados e/ou analisados antes de ser
definido seu destino final. Registros dos resultados da inspeção e/ou análise dos
produtos devolvidos incluindo os destinos finais também devem ser feitos e após a
inspeção e/ou análise dos produtos devolvidos devem ser tomadas medidas cabíveis,
incluindo a possibilidade de recolhimento do produto.

9 – Auto Inspeção ou Auditoria interna: interna tem o objetivo de avaliar o cumprimento
das boas práticas de fabricação (BPF) em todos os aspectos. O programa deve ser
projetado de forma a detectar quaisquer deficiências na implementação das BPF e de
recomendar as ações corretivas necessárias, sendo que devem ser elaborados
procedimentos escritos sobre auto inspeção/auditoria interna englobando pelo menos
os seguintes aspectos: pessoal, instalações, manutenção de prédios e equipamentos,
armazenamento de matéria-prima, material de embalagem, produto semielaborado,
produto a granel, produto semiacabado e produto acabado, equipamentos, produção e
controle em processo, controle de qualidade, documentação, sanitização e higiene,
programas de validação e revalidação quando aplicável, calibração de instrumentos e
de sistemas de medidas, recolhimento de produto do mercado, reclamações,
gerenciamento de resíduos, resultados das autoinspeções/auditorias internas
anteriores e quaisquer ações corretivas adotadas. A equipe para auto
inspeção/auditoria interna deve ser formada por profissionais qualificados, com
conhecimento em BPF. 

No término da auto-inspeção/auditoria interna, que deve ocorrer pelo menos uma vez
ao ano, deve conter os resultados da auto-inspeção/auditoria interna, avaliações e
conclusões, as ações corretivas, quando aplicável e os prazos para adequação.
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10 – Documentação e Registros: Toda a documentação da empresa deve ser
controlada em um sistema específico, gerenciado pela garantia de qualidade, sendo
que os documentos devem conter as especificações de todos os materiais e produtos,
determinar os procedimentos, assegurar uniformidade de interpretação para evitar
erros, garantir as informações necessárias para liberação de lotes, e garantir que
existam registros para a rastreabilidade.

Os dados precisam ser registrados, de forma que ofereçam segurança das
informações, assim como marcando as alterações realizadas. 

Os registros devem conter tempo de retenção especificado em procedimento. Há
diversos tipos de registros, como: controle de mudanças, relatório de reclamação
técnica, registro de limpeza e sanitização de áreas e equipamentos, monitoramento
ambiental (temperatura, umidade relativa), plano de manutenção e calibração,
identificação de lote produzido (lote do produto, identificação da sala, data de início e
término, visto e lote anterior), status de aprovação.

 

11 – Pessoal: Para que a empresa garanta o cumprimento das normas, deve haver um
número suficiente de pessoas qualificadas e treinadas no seu quadro de funcionários e
por isso é fundamental um programa de treinamento para setores das áreas de
qualidade, produção, desenvolvimento e logística. Os tipos de treinamentos que as
empresas devem oferecer são: BPF, POPs, Integração, ou também podem ser
específicos de acordo com a atividade desenvolvida e externos.

O aprimoramento contínuo dos profissionais é um fator muito importante para garantir
a eficiência na execução das funções, e para isso, gerentes ou responsáveis pelas
áreas devem planejar as capacitações e submeter ao programa de treinamento da
empresa, sendo que o conceito de gestão da qualidade e garantia da qualidade deve
ser discutido nos encontros.

Esses responsáveis pelas áreas devem ser independentes e com responsabilidade
técnica, também necessitando de que haja um corresponsável em caso de ausência.

 

12 – Instalações: Outras das boas práticas de fabricação são as instalações da
empresa que devem estabelecer alguns cuidados com certos fatores.

A estrutura física tem de ser aprovada pela autoridade competente, de acordo com as
informações sobre terreno, área construída, tipo da construção e instalação destinada
à fabricação de produtos, sendo que devem ser adequadas para as operações.

A limpeza e sanitização das áreas da empresa, assim como a proteção contra insetos
e outros animais, devem ser feitas com frequência e seguindo os procedimentos dos
registros, garantindo que não representam risco aos produtos e sua qualidade.
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Além disso, as instalações devem conter sistema de prevenção de incêndio, local
específico para armazenamento de produtos e ralos adequados para prevenir refluxo.

 

13 – Sistemas e Instalações de Água: o abastecimento de água deve sofrer um
controle de qualidade, em que somente água dentro das especificações estabelecidas
pode ser utilizada na fabricação dos produtos de higiene pessoal, cosméticos e
perfumes. Também é preciso cuidado com as tubulações, armazenamento, tratamento
na distribuição, procedimentos e registros que envolvem as instalações e sistemas de
abastecimento de água.

 

14 – Áreas Auxiliares: as chamadas áreas auxiliares, como salas de descanso,
refeitório, vestiários e áreas de manutenção, devem ser separadas das demais áreas
de produção e as tubulações de água, vapor, gás, eletricidade e ar comprimido
precisam ser identificadas conforme a legislação.

 

15 – Recebimento e Armazenamento: as áreas de armazenamento precisam ter
capacidade suficiente para que o estoque seja ordenado com várias categorias de
materiais e produtos (matérias-primas, materiais de embalagem, produtos
intermediários, a granel e produtos acabados), em sua condição de quarentena,
aprovado, reprovado, devolvido ou recolhido do mercado.

Também devem ser projetadas para assegurar condições ideais de estocagem, limpas,
secas e mantidas em temperaturas compatíveis com os materiais armazenados, com
pisos, paredes e tetos de fácil limpeza e protegidos contra animais.

Todas as atividades executadas nas áreas do almoxarifado devem atender aos
procedimentos previamente definidos, com registro das operações críticas e as
balanças devem ser calibradas periodicamente.

Os materiais e produtos reprovados, recolhidos e devolvidos devem estar identificados
e armazenados separadamente em área restrita ou segregada.

Os materiais que apresentam riscos de incêndio ou explosão e outras substâncias
perigosas devem ser estocados em áreas seguras e protegidas, devidamente
segregados e identificados, de acordo com legislação específica vigente.

Quando do seu recebimento, cada lote de materiais e produtos devem receber um
número de registro, o qual deve ser utilizado para identificá-los até o final de sua
utilização. 

Os materiais e produtos devem permanecer em quarentena devidamente identificados
como tal, antes de sua liberação pelo controle de qualidade e os rótulos, etiquetas ou
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controles por sistema eletrônico dos materiais e produtos devem permitir sua
identificação correta e visualização do status.

O armazenamento deve ser realizado com a devida ordem e segurança, evitando
possíveis misturas no seu controle e expedição, assim como acidentes no seu
manuseio. 

As áreas de recebimento devem ser projetadas e equipadas de forma a permitir que os
recipientes de materiais recebidos sejam limpos externamente antes de serem
estocados.

 

16 – Amostragem de Materiais: Também como uma das boas práticas de fabricação é
que a empresa deve realizar a amostragem em área definida, por pessoas autorizadas,
para evitar qualquer tipo de contaminação microbiológica ou cruzada, sendo
representativas do lote do material recebido.

O número dos recipientes amostrados e o tamanho de amostra devem ser baseados
em um plano de amostragem, que deve ser conduzido obedecendo a procedimentos
aprovados.

Todos os equipamentos como instrumentos, recipientes e utensílios utilizados no
processo de amostragem que entrarem em contato com os materiais devem estar
limpos e guardados em locais apropriados, devidamente identificados. 

As etiquetas ou sistema de identificação devem disponibilizar as seguintes
informações: nome e/ou código interno do material amostrado, número do lote,
identificação da pessoa que coletou a amostra e data em que a amostra foi coletada.

 

17 – Produção: a empresa deve estabelecer procedimentos de segurança para as
áreas de produção e suas instalações, sendo providas de estrutura necessária para a
execução das atividades.

O fluxo de produção deve ser definido com início no recebimento da matéria-prima
para pesagem, a pesagem, área produtiva, envase e acondicionamento e embalagem.
Tudo isso para garantir maior produtividade, facilidade e qualidade na fabricação dos
produtos dentro da área produtiva.

A liberação da produção deve ser realizada pelo responsável da sala ou linha,
designado pela produção junto a um membro da equipe de qualidade, profissionais
treinados para o desempenho da função.

 

18 – Controle da Qualidade: é necessário que a empresa possua um laboratório de
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Controle da Qualidade, que integra a Garantia da Qualidade, independente da área de
produção.

Para esse controle, os requisitos mínimos estabelecidos são: as análises devem ser
executadas de acordo com os procedimentos, os instrumentos devem ser calibrados
dentro dos intervalos, ter equipamentos adequados, profissionais treinados, registros e
documentação.

 

19 – Amostras de Retenção: a empresa deve se atentar que as amostras de produtos
acabados precisam ser retidas nas embalagens originais e armazenadas nas
condições especificadas, em quantidade suficiente para permitir, no mínimo, duas
análises completas, com rótulo contendo identificação, lote e data de validade.

Amostras de matérias-primas devem ser retidas até o vencimento do seu prazo de
validade e amostras de produtos acabados por um ano após o vencimento do seu
prazo de validade. 

O nível de automação e informatização de uma fábrica de cosméticos ecológicos varia
de acordo com a capacidade de investimento do proprietário, volume de produção e
gama de cosméticos produzidos. No caso de empresas com estes valores
consideráveis, ou que apresentem viabilidade de instalação de processos
automatizados, os resultados com a boa implantação dos sistemas giram em torno da
redução de custo de operação, ganho de agilidade e aumento de confiabilidade de
processo.

Há no mercado uma boa oferta de sistemas para gerenciamento de fábricas de
cosméticos. Os softwares utilizados são os que envolvem controle da produção,
estoques e gerenciamento de uma maneira geral, podendo ser utilizados para várias
atividades fabris. Estes possibilitam o controle dos estoques de matéria prima, registro
dos produtos acabados, controle de estoque de produtos acabados, cadastro e serviço
de mala direta para clientes e potenciais clientes, cadastro de móveis e equipamentos,
controle de contas a pagar e a receber, fornecedores, folha de pagamento, fluxo de
caixa, fechamento de caixa, entre outras opções personalizáveis para cada modelo de
negócio.

Existem diversas soluções voltadas à automação para a indústria de cosméticos que
abrangem: Formulação, Envase; Embalagem e Inspeção de qualidade.

Existem diversos Programas/softwares que fazem Planejamento de Recursos
Empresariais (ERP) de produção. Com recursos de produção, inventário, gestão da
cadeia de fornecimento e funções de BackOffice. Existem funções que podem ser

10. Automação
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realizadas por estes softwares como: fórmulas escalonáveis e controle de receitas;
listas de materiais (camadas e multiníveis); empacotamento, expedição e gestão de
armazém/estoque; relatórios financeiros; orçamentos e estimativas; planeamento,
programação e gestão da produção; controle de qualidade; rastreabilidade etc.   

Existem soluções que fazem o Planejamento e Controle de Produção (PCP),
juntamente com um ERP para as indústrias de cosméticos.

O PCP opera toda a parte de recursos operacionais de uma indústria. Ou seja, é um
método que possibilita uma visão geral dela e da sua produção, que atua sobre três
práticas: planejamento, programação e controle.

 

O canal de distribuição para o negócio em questão pode ser vasto e incluir diversos
intermediários como representantes, atacadistas, varejistas, ou ser curto e no limite,
não existindo intermediários entre o fabricante e o consumidor. A distribuição pode ser
realizada, basicamente, pelos tipos:

Venda Direta: envolve a evolução do conceito de vendas domiciliares diretamente da
fábrica ao consumidor através de representantes, consultores autorizados para realizar
a venda dos produtos, exclusivos da marca ou não, que lidam diretamente com o
consumidor em sua residência ou em local em que se disponibilizam os cosméticos
para uso, por exemplo, em spas, hotéis, salões de beleza, podendo hoje ser
comercializada inclusive pela Internet;

Atacadista: atua como distribuidor do fabricante e deve contar com estoque para
pronta entrega de pessoas jurídicas que não serão os consumidores finais que tenham
interesse em comercializar os produtos, atuam como ponto de vendas dos produtos da
fábrica;

Vendas por varejo: Ocorre quando uma empresa vende os cosméticos, os quais
adquiriu diretamente na fábrica ou através de representantes e atacadistas, e os
comercializa dispostos em forma de showroom para facilitar a visualização e escolha
do consumidor final. Como exemplo têm-se as lojas anexas às fábricas, os
supermercados, lojas de cosméticos e farmácias.

Franquia: compreende as lojas especializadas e personalizadas, que trabalham com
marcas exclusivas.

e-commerce: O e-commerce de nicho, se refere a vendas via canais digitais (e-
commerces, redes sociais, marketplaces etc.) para públicos específicos como no caso
o nicho de mercado de cosméticos ecológicos e naturais.

11. Canais de Distribuição
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dependerá de seu porte, da capacidade produtiva que se deseja trabalhar e da escolha
por aquisição de terreno e construção de unidade fabril ou aluguel de espaço para as
atividades.

Como itens constantes no investimento de uma fábrica do ramo têm-se as taxas pagas
para registro e alvará, certificações de produção natural/orgânica, equipamentos para
produção e de informática, móveis, compra de terreno e custo de construção de fábrica
ou aluguel de local e obras para adaptação do imóvel, capital de giro inicial para
aportar os gastos antes do início das vendas, como contratação de funcionários,
compra de uniformes, materiais de propaganda e marketing.

Os investimentos para ser um fabricante de cosméticos naturais são elevados, pois, é
preciso cumprir rigorosamente todas as normas das diversas certificações para esses
tipos de produtos. Porém, como se trata de um setor em franca expansão, a
recuperação de capital tende a ocorrer em tempo menor do que em outros setores. 

Em geral, são necessários de R $250 mil a R $1 milhão. Em alguns casos, o
investimento necessário pode ultrapassar essa faixa. 

Outra fonte pesquisada traz, as seguintes informações:

    •  Fábricas até 200 litros por mês valor R$ 250.000,00

    •  Fábricas até 3.000 litros por mês valor R$ 800.000,00

    •  Fábricas até 10.000 litros por mês valor R$ 1.5200.000,00

 

12. Investimentos

Capital de giro é o montante de recursos financeiros que a empresa precisa manter
para garantir a fluidez dos ciclos de caixa. O capital de giro funciona com uma quantia
imobilizada no caixa (inclusive banco) da empresa para suportar as oscilações de
caixa. O capital de giro é regulado pelos prazos praticados pela empresa, são eles:
prazos médios recebidos de fornecedores (PMF); prazos médios de estocagem (PME)

13. Capital de Giro
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e prazos médios concedidos a clientes (PMCC). Quanto maior o prazo concedido aos
clientes e quanto maior o prazo de estocagem, maior será sua necessidade de capital
de giro. Portanto, manter estoques mínimos regulados e saber o limite de prazo a
conceder ao cliente pode melhorar muito a necessidade de imobilização de dinheiro
em caixa. Se o prazo médio recebido dos fornecedores de matéria-prima, mão-de-
obra, aluguel, impostos e outros forem maiores que os prazos médios de estocagem
somada ao prazo médio concedido ao cliente para pagamento dos produtos, a
necessidade de capital de giro será positiva, ou seja, é necessária a manutenção de
dinheiro disponível para suportar as oscilações de caixa. Neste caso, um aumento de
vendas implica também em um aumento de encaixe em capital de giro. Para tanto, o
lucro apurado dá à necessidade do caixa. Se ocorrer o contrário, ou seja, os prazos
recebidos dos fornecedores forem maiores que os prazos médios de estocagem e os
prazos concedidos aos clientes para pagamento, a necessidade de capital de giro é
negativa. Neste caso, deve-se atentar para quanto do dinheiro disponível em caixa é
necessário para honrar compromissos de pagamentos futuros (fornecedores,
impostos). Portanto, retiradas e imobilizações excessivas poderão fazer com que a
empresa venha a ter problemas com seus pagamentos futuros. Um fluxo de caixa, com
previsão de saldos futuros de caixa deve ser implantado na empresa para a gestão
competente da necessidade de capital de giro. Só assim as variações nas vendas e
nos prazos praticados no mercado poderão ser geridas com precisão.

O montante de capital de giro para uma fábrica de cosméticos ecológicos deve ser
estimado considerando-se os custos totais mensais da empresa, que são: folha de
pagamento, tributos, impostos, contribuições, aluguel (caso a fábrica seja alugada),
água, luz, telefone, acesso à internet, materiais de consumo diário, manutenções,
ações de marketing, financiamento de clientes, assessoria contábil e jurídica, dentre
outras. O valor a ser mantido para giro irá variar conforme a estrutura que esta possui
e consequentemente o montante desses custos mensais, porém aponta-se que em
contraponto ao alto investimento necessário para abertura da fábrica, o montante
reservado para giro da empresa é menos representativo, e em empresas que iniciam
sua produção com baixa escala e com estrutura de pessoal enxuta. Este valor deve ser
calculado no estudo de viabilidade conforme as características e porte do
empreendimento.

 

Dentro de um empreendimento, primeiramente é importante diferenciar custos de
despesas. Custos são gastos incorridos relacionados à produção do bem que a fábrica
se propõe a realizar. Podem-se citar os salários do pessoal de produção, tributos,
impostos e contribuições relacionados ao produto e ao pessoal alocado à produção,
gastos com compra de matérias primas, energia gasta no processo produtivo, custos
de distribuição e armazenagem. Despesas são gastos realizados para operacionalizar
o negócio, independentemente da produção da fábrica, como aluguel, condomínio,
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água, luz, telefone, acesso a internet, ações de marketing e custos com terceirizados
de segurança, serviços de limpeza e assessoria jurídica e contábil.

Dentro do conceito de custos, este ainda pode ser dividido em outros conceitos, como
fixo/variável e direto/indireto. Custos fixos são aqueles que independem do nível de
atividade da empresa no curto prazo, ou seja, não variam com alterações no volume
de produção, como o salário do gerente, por exemplo, e os custos variáveis, por outro
lado, estão intimamente relacionados com a produção, isto é, crescem com o aumento
do nível de atividade da empresa, tais como os custos de matéria-prima. Custos
diretos são aqueles facilmente relacionados com as unidades de alocação de custos
(produtos, processos, setores, clientes etc.), já os custos indiretos não podem ser
facilmente atribuídos às unidades, necessitando alocação para isso (ex: mão-de-obra
indireta e aluguel).

Algumas maneiras de diversificação em relação aos concorrentes e agregação de
valor ao produto no ramo de cosméticos ecológicos são o lançamento periódico de
produtos inovadores com variedade de matérias primas utilizadas, como óleos
essenciais, ativos de origem natural e biodegradável, extratos botânicos vulcânicos,
células tronco e bioativos upcycled, desenvolvidos a partir de resíduos ou restos de
alimentos. Deve-se também considerar o uso de ingredientes inovadores de fonte
natural e renovável.

ESG: As boas práticas em relação ao meio ambiente, sociedade e governança têm
sido cada vez mais adotadas pelas empresas de cosméticos. Isto promove
reconhecimento junto aos consumidores e aumenta o valor percebido da empresa e de
seus produtos e são muito mais que diferenciais para que a empresa ganhe
competitividade.

Beleza Fermentada: utilização de ingredientes fermentados à base de levedura, ervas,
frutas e grãos.

Upcycled Beauty (Beleza reciclada): o upclycling se refere a produtos desenvolvidos a
partir de resíduos ou restos de alimentos, como sementes.

Cosméticos em pó: são cosméticos que podem ter sua textura ajustada conforme
gosto do cliente e por não conterem água, têm pouco ou nenhum conservante.

Cosméticos waterless: utilizam menos água em sua formulação e são mais ecológicos.
Suas formulações sem água permitem economias na armazenagem e na embalagem.

Embalagens sustentáveis para cosméticos: Embalagens “lixo zero” se refere a
alternativas que não geram resíduos para reciclagem ou envio a aterros sanitários.
Embalagens 100% recicladas e recicláveis feitas de papel ou latas e embalagens de
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fungos e plantas.     Outra forma de agregar valor ao produto é a realização de cursos
e demonstrações das melhores formas de utilização dos cosméticos, e
sequencialmente vendas através de consultores como canal de distribuição dos
produtos a fim de estreitar o relacionamento com os clientes.

Uma tendência é a elaboração de cosméticos ecológicos voltados para diferentes
públicos promovendo a representatividade, diversidade, inclusão e acessibilidade.
Assim, cosméticos voltados a públicos de diferentes idades como: 50+ e 60+ e público
infantil e bebês; cosméticos voltados a diferentes etnias e raças; cosméticos voltados
ao público LGBTQIA+ e cosméticos voltados a portadores de condições especiais
podem ser opções interessantes 

Por utilizarem-se normalmente do modelo de negócios business to business, ou seja, o
canal de distribuição são outras empresas atacadistas, varejistas e representantes
comerciais, as estratégias de divulgação devem abranger tanto estes comerciantes
como o consumidor final, o qual através das campanhas publicitárias se sentirá atraído
pela compra nestes estabelecimentos.

A divulgação às empresas que comercializam este tipo de produto - supermercados,
farmácias, lojas de cosméticos, hotéis, centros de estética, SPA’s, lojas de produtos
naturais, salões de beleza – pode ocorrer através de participações em feiras e eventos
do setor, assim como publicações em revistas e periódicos que atinjam este público.

Para que os consumidores finais que frequentam os tipos de estabelecimentos citados
acima e também os clientes de consultores de vendas conheçam os produtos, podem-
se utilizar as estratégias de marketing consideradas “verdes”, podendo-se citar sites na
internet, redes sociais, e-mail marketing, dentre outras modalidades.

Todavia, independentemente da maneira e canal de divulgação escolhido, o apelo
deve enfatizar sempre a questão natural e ecológica que circunda o produto, desde
sua produção à entrega ao consumidor.

16. Divulgação

O segmento de FÁBRICA DE COSMÉTICOS ECOLÓGICOS, assim entendido pela
CNAE/IBGE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 2063-1/00 como a
atividade de FABRICAÇÃO DECOSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE
HIGIENE PESSOAL:

17. Informações Fiscais e Tributárias
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    •  perfumes, águas-de-colônia, desodorantes e sais de banho

    •  cosméticos e produtos de maquilagem

    •  dentifrícios e preparados para higiene pessoal

    •  sabonetes nas formas líquida ou em barras

    •  sabões medicinais, em barras, pedaços, etc.

    •  xampus e outros produtos capilares

    •  depiladores, bronzeadores e protetores solares

    •  preparados para manicuro ou pedicuroetc.), e a impressão por dados
Esse segmento poderá optar pelo SIMPLES Nacional - Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas ME (Microempresas) e EPP
(Empresas de Pequeno Porte), instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, desde
que a receita bruta anual de sua atividade não ultrapasse a R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais) para micro empresa e R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos
mil reais) para empresa de pequeno porte e respeitando os demais requisitos previstos
na Lei.

Nesse regime, o empreendedor poderá recolher, segundo o que está previsto no Art.
4º, da Resolução CGSN n.º 94, os tributos e contribuições listados abaixo, por meio de
apenas um documento fiscal – o DAS - Documento de Arrecadação do Simples
Nacional, que é gerado no Portal do SIMPLES Nacional
(http://www8.receita.fazenda.gov.

br/Simpl...):

    •  IRPJ - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica;

    •  CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro;

    •  PIS - Programa de Integração Social;

    •  COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social;

    •  INSS - Contribuição para a Seguridade Social relativa a parte patronal;

    •  ICMS – Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços e Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação;

    •  ISS – Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza.
Conforme a Lei Complementar n.º 123/2006, as alíquotas do SIMPLES Nacional, para
esse ramo de atividade, que estão previstas no Anexo II da referida Lei, variam de
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4,5% a 12,11%, dependendo da receita bruta auferida pelo negócio.

No caso de início de atividade no próprio ano-calendário da opção pelo SIMPLES
Nacional, para efeito de determinação da alíquota no primeiro mês de atividade, os
valores de receita bruta acumulada devem ser proporcionais ao número de meses de
atividade no período.

Se o faturamento no primeiro mês de atividade da empresa, o faturamento for igual ou
superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), que multiplicado pelo número de meses
compreendidos entre o início de atividade e final do respectivo ano-calendário,
considerada as frações de meses como mês inteiro. (Art. 3º, Resolução CGSN n.º 94).

No ano-calendário de abertura da empresa se exceder esse limite de faturamento de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) mensais, até o percentual de 20% a exclusão se
dará no ano seguinte, no entanto se esse excesso for superior a 20% a exclusão
ocorrerá no mesmo exercício e retroagirá até o mês de início de atividade da empresa.

MEI (Microempreendedor Individual): para se enquadrar no MEI o CNAE de sua
atividade deve constar e ser tributado conforme a tabela da Resolução CGSN nº
94/2011 - Anexo XIII (http://www.receita.fazenda.gov.b

r/legisl... ). Neste caso, este segmento pode se enquadrar no MEI, conforme Res.
94/2011.

Para este segmento, tanto ME ou EPP, a opção pelo SIMPLES Nacional poderá ser
vantajosa sob o aspecto tributário. Mas para assegurar dessa vantagem o
empreendedor deverá buscar apoio técnico especializado, visando avaliar o efeito
desse enquadramento. O optante pelo SIMPLES Nacional encontra facilidades para
cumprimento das obrigações acessórias.

Fundamentos Legais: Leis Complementares 123/2006 (com as alterações das Leis
Complementares n.º 127/2007, 128/2008 e 139/2011) e Resolução CGSN - Comitê
Gestor do Simples Nacional nº 94/2011.

    •  Beauty Fair
Maior Feira Internacional de Beleza Profissional das Américas, destinada a
profissionais, lojistas, indústrias, distribuidores e exportadores da Beleza de mundo
todo. Tem como objetivo desenvolver o mercado da beleza.

https://www.beautyfair.com.br/
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    •  Hair Brasil

Feira Internacional de Beleza, Cabelos e Estética é uma Feira profissional para o
mercado profissional dos salões de beleza e clínicas de estética. https://hairbrasil.com/

    •  Feira Estetika

Com lançamentos de produtos e equipamentos, a Feira Estetika conta com as
principais marcas do mercado de estética nacional e internacional, realizada
juntamente com Congresso Internacional de Estetika é, com palestras ministradas por
profissionais renomados no setor. 

https://congressoestetika.com.br/

    •  FCE Cosmetique

Exposic?a?o Internacional de Tecnologia para a Indústria Cosmética.

https://www.instagram.com/fcecosmetiqueoficial/

    •  In Cosmetics

Principal evento de matérias-primas para cosméticos, conecta os principais
fornecedores de matérias-primas, fragrâncias, equipamentos de laboratório, testes e
soluções regulatórias do mundo todo com fabricantes de cosméticos. 

https://www.in-cosmetics.com/latin-america/pt-br.html

    •  Naturaltech 

É a maior feira de produtos naturais de toda a América Latina e reúne anualmente, em
São Paulo – polo internacional de negócios – o setor de produtos naturais, probióticos,
integrais, fitoterápicos e tratamentos complementares.

https://naturaltech.com.br/home/

    •  Bio Brazil Fair – Biofach America 

Traz oportunidades, fortalecendo relações comerciais e reunindo o que há de melhor
em produtos orgânicos certificados em alimentos, moda, cosméticos, higiene e
serviços.

https://biobrazilfair.com.br/

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 33

https://hairbrasil.com/
https://congressoestetika.com.br/
https://www.instagram.com/fcecosmetiqueoficial/
https://www.in-cosmetics.com/latin-america/pt-br.html
https://naturaltech.com.br/home/
https://biobrazilfair.com.br/
www.sebrae.com.br


 Entidades em
 G

eral

 

Relação de entidades para eventuais consultas:

 

- ABDI - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

https://www.abdi.com.br/

- ABIHPEC - Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosméticos

www.abihpec.org.br

- ABIFINA- Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas
Especialidades

http://www.abifina.org.br/

- ABIFRA – Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Essenciais, Produtos
Químicos Aromáticos, Fragrâncias, Aromas e Afins

http://www.abifra.org.br/wp/

- ABC Cosmetologia - Associação Brasileira de Cosmetologia
https://www.casadacosmetologia.com.br/

- Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI 

https://www.abdi.com.br/

- CNI - Confederação Nacional da Indústria

https://www.portaldaindustria.com.br/cni/

- ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

http://portal.anvisa.gov.br/

-UEBT - União para o BioComércio Ético

19. Entidades em Geral
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Norma técnica é um documento, estabelecido por consenso e aprovado por um
organismo reconhecido que fornece para um uso comum e repetitivo regras, diretrizes
ou características para atividades ou seus resultados, visando a obtenção de um grau
ótimo de ordenação em um dado contexto. (ABNT NBR ISO/IEC Guia 2).

Participam da elaboração de uma norma técnica a sociedade, em geral, representada
por: fabricantes, consumidores e organismos neutros (governo, instituto de pesquisa,
universidade e pessoa física).

Toda norma técnica é publicada exclusivamente pela ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas, por ser o foro único de normalização do País.

1. Normas específicas para uma Fábrica de Cosméticos Ecológicos:

ABNT NBR ISO 21149:2008 - Cosméticos - Microbiologia - Contagem e detecção de
bactérias mesófilas aeróbicas.

Esta Norma proporciona um guia geral para contagem e detecção de bactérias
mesófilas aeróbicas presentes em cosméticos.

ABNT NBR ISO 21150:2008 - Cosméticos - Microbiologia - Detecção de Escherichia
coli.

Esta Norma fornece orientação geral para a detecção e indentificação do
microorganismo Escherichia coli em produtos cosméticos. Microorganismos nesta
Norma podem diferir de pais de acordo com as práticas ou regulamentações locais.

ABNT NBR ISO 22717:2008 - Cosméticos - Microbiologia - Detecção de Pseudomonas
aeruginosa.

Esta Norma fornece orientação geral para a detecção e identificação do
microorganismo Pseudomonas aeruginosa em produtos cosméticos. Microorganismos
abrangidos nesta norma podem diferir de país para país de acordo com as práticas ou
regulamentações locais.

ABNT NBR ISO 22718:2008 - Cosméticos - Microbiologia - Detecção de
Staphylococcus aureus.

Esta Norma fornece orientação geral para a detecção e identificação de
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Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 35

https://uebt.org/brasil
www.sebrae.com.br


 N
orm

as Técnicasmicroorganismo Satphylococcus aureus em produtos cosméticos. Microorganismos
abrangidos nesta Norma podem diferir de país para país de acordo com as práticas ou
regulamentações locais.

ABNT NBR ISO 21148:2008 - Cosméticos - Microbiologia - Instruções gerais para
pesquisa microbiológico.

Esta Norma fornece instruções gerais para realizar análises microbiológicas de
produtos cosméticos, para garantir qualidade e segurança, de acordo com uma análise
de risco apropriada (por exemplo, baixa atividade de água Aw, teor hidroalcoólico,
valores extremos de pH).

2. Normas aplicáveis na execução de uma Fábrica de Cosméticos Ecológicos:

ABNT NBR 15842:2010 - Qualidade de serviço para pequeno comércio – Requisitos
gerais.

Esta Norma estabelece os requisitos de qualidade para as atividades de venda e
serviços adicionais nos estabelecimentos de pequeno comércio, que permitam
satisfazer as expectativas do cliente.

ABNT NBR 12693:2010 – Sistemas de proteção por extintores de incêndio.

Esta Norma estabelece os requisitos exigíveis para projeto, seleção e instalação de
extintores de incêndio portáteis e sobre rodas, em edificações e áreas de risco, para
combate a princípio de incêndio.

ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida: 2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.

Esta Norma estabelece as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas
de baixa tensão, a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento
adequado da instalação e a conservação dos bens.

ABNT NBR 5413:1992 Versão Corrigida:1992 - Iluminância de interiores.

Esta Norma estabelece os valores de iluminâncias médias mínimas em serviço para
iluminação artificial em interiores, onde se realizem atividades de comércio, indústria,
ensino, esporte e outras.

ABNT NBR 5419:2005 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas

Esta Norma fixa as condições de projeto, instalação e manutenção de sistemas de
proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), para proteger as edificações e
estruturas definidas em 1.2 contra a incidência direta dos raios. A proteção se aplica
também contra a incidência direta dos raios sobre os equipamentos e pessoas que se
encontrem no interior destas edificações e estruturas ou no interior da proteção
impostas pelo SPDA instalado.
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Esta Norma estabelece exigências e recomendações relativas ao projeto, execução e
manutenção da instalação predial de água fria. As exigências e recomendações aqui
estabelecidas emanam fundamentalmente do respeito aos princípios de bom
desempenho da instalação e da garantia de potabilidade da água no caso de
instalação de água potável.

ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução.

Esta Norma estabelece as exigências e recomendações relativas ao projeto, execução,
ensaio e manutenção dos sistemas prediais, de esgoto sanitário, para atenderem às
exigências mínimas quanto á higiene, segurança e conforto dos usuários, tendo em
vista a qualidade destes sistemas.

ABNT NBR IEC 60839-1-1:2010 - Sistemas de alarme - Parte 1: Requisitos gerais -
Seção 1: Geral.

Esta Norma especifica os requisitos gerais para o projeto, instalação, comissionamento
(controle após instalação), operação, ensaio de manutenção e registros de sistemas de
alarme manual e automático empregados para a proteção de pessoas, de propriedade
e do ambiente.

ABNT NBR 50001:2001 - Sistemas de gestão da energia — Requisitos com
orientações para uso.

Esta Norma especifica requisitos para o estabelecimento, implementação, manutenção
e melhoria de um sistema de gestão da energia, cujo propósito é habilitar uma
organização a seguir uma abordagem sistemática para atendimento da melhoria
contínua de seu desempenho energético, incluindo eficiência energética, uso e
consumo de energia.

ABNT NBR 15569:2008 - Sistema de aquecimento solar de água em circuito direto -
Projeto e instalação.

Esta Norma estabelece os requisitos para o sistema de aquecimento solar (SAS),
considerando aspectos de concepção, dimensionamento, arranjo hidráulico, instalação
e manutenção, onde o fluido de transporte é a água.

ABNT NBR 15527:2007 - Água de chuva - Aproveitamento de coberturas em áreas
urbanas para fins não potáveis – Requisitos.

Esta Norma estabelece os requisitos de qualidade para as atividades de venda e
serviços adicionais nos estabelecimentos de pequeno comércio, que permitam
satisfazer as expectativas do cliente.
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    •  Ácido cítrico: Ácido orgânico fraco, que se pode encontrar nos citrinos. É usado
como conservante natural (antioxidante), dando um sabor ácido e refrescante na
preparação de alimentos e de bebidas;

    •  Aditivo: Substância adicionada para melhorar o rendimento de uma propriedade;

    •  Agente perolizante: Aditivos que sobre certas circunstâncias proporcionam que o
xampu apresente um aspecto sedoso ou perolado. Tais aditivos são ésteres de ácidos
graxos, sabões metálicos e certas alcanolamidas de ácidos graxos;

    •  Agentes de consistência: existem os agentes de consistência da fase oleosa e da
fase aquosa, que agem como auxiliares dos emulsificantes, aumentando a viscosidade
da fase externa;

    •  Agentes emulsionantes: são substâncias que apresentam características lipófilas e
hidrófilas, ou seja, possuem afinidade pelas fases oleosa e aquosa, sendo também
conhecido como substâncias anfifílicas, ou seja, por duas partes a lipófila e a hidrófila;

    •  Agentes solubilizantes: São substâncias adicionadas na preparação com o
objetivo de favorecer a solubilização de fármacos pouco solúveis num determinado
veículo;

    •  Agitador/misturador: indicado para agitar, misturar, homogeneizar, manter sólidos
em suspensão e para sistemas de floculação e coagulação;

    •  Anfótero: Substância que se pode comportar como um ácido ou como uma base,
dependendo do outro reagente presente

    •  Antiespumante: são substâncias que previnem ou reduzem a formação de
espuma;

    •  Automação: Sistema automático de controle pelo qual os mecanismos verificam
seu próprio funcionamento, efetuando medições e introduzindo correções, sem a
necessidade da interferência do homem;

    •  Automação: um sistema automático de controle pelo qual os mecanismos
verificam seu próprio funcionamento, efetuando medições e introduzindo correções,
sem a necessidade da interferência do homem. Automação é a aplicação de técnicas
computadorizadas ou mecânicas para diminuir o uso de mão-de-obra em qualquer
processo, especialmente o uso de robôs nas linhas de produção. A automação diminui
os custos e aumenta a velocidade da produção;

    •  Biodegradável: Materiais naturais ou sintéticos capazes de serem decompostos

21. Glossário
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por micro-organismos em solo, corpos naturais de água ou estações de tratamento;

    •  Corante: Substância que, se adicionada a outra substância, altera a cor desta;

    •  Corante: Substâncias adicionais aos medicamentos, produtos dietéticos,
cosméticos, perfumes, produtos de higiene e similares, saneantes domissanitários e
similares, com o efeito de lhes conferir cor e, em determinados tipos de cosméticos,
transferi-la para a superfície cutânea e anexos da pele;

    •  Cosmético natural: Também sem definição pela legislação do país, de acordo com
a mesma certificadora, por cosméticos naturais consideram-se produtos que
contenham 95% de ingredientes naturais, dos quais 50% devem ser orgânicos e ao
final da produção com adição de água o total de ingredientes certificados orgânicos
deve ser de 5%;

    •  Cosmético orgânico/ecológico: Não há definição formal por legislação brasileira,
portanto consideram-se as realizadas pelas certificadoras. Conforme a ECOCERT, é
considerado um cosmético orgânico o que contenha 95% de ingredientes naturais, dos
quais 95% devem ser orgânicos e ao final da produção com adição de água o total de
ingredientes certificados orgânicos deve ser de 10%;

    •  Cosmético: O de uso externo, destinado à proteção ou ao embelezamento das
diferentes partes do corpo, tais como pós faciais, talcos, cremes de beleza, creme para
as mãos, bases de maquiagem e óleos cosméticos, rouges, blushes, batons, lápis
labiais, preparados anti-solares, bronzeadores e simulatórios, rimeis, sombras,
delineadores, tinturas capilares, agentes clareadores de cabelos, fixadores, laquês,
brilhantinas e similares, tônicos capilares, depilatórios ou depilatórios, preparados para
unhas e outros;

    •  Descarte Pré-consumidor ou Pós-industrial: Materiais pré-
consumidor são gerados por fabricantes e beneficiadores, e podem consistir de
aparas, rejeitos, e sub-produtos que não serão colocados no mercado consumidor;

    •  Detergente: Substâncias que têm a propriedade química de dissolver a sujeira ou
as impurezas de um objeto sem corrosão, ou seja, são produtos que limpam
quimicamente;

    •  Dietanolamida de ácido graxo: Amidas tensoativas não iônicas, sendo muito
empregadas em formulacões cosméticas, normalmente obtíveis de ácidos graxos de
óleo de coco;

    •  Efluentes: Todos os resíduos fluidos (líquidos e gasosos) provenientes das
diversas atividades humanas, quando são descartados no meio ambiente;

    •  Emolientes: os componentes oleosos também chamados emolientes são
responsáveis por características importantes da emulsão como espalhamento,
absorção e sensação lubrificante na pele;
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    •  Espessante: substância capaz de aumentar a viscosidade de soluções, emulsões
e suspensões, melhorando a textura e a consistência dos alimentos processados;

    •  Espuma: Formação de muitas bolhas de um gás que se formam na superfície de
um líquido quando este é agitado, movimentado, fermentado ou fervido;

    •  Essência: Substância aromática extraída de certos vegetais;

    •  Extratos vegetais: Preparações farmacêuticas concentradas de plantas obtidas
pela remoção dos constituintes ativos com um solvente adequado (que é eliminado por
evaporação) e ajuste do resíduo (seco) a um padrão prescrito;

    •  Filtro: A função da linha de produtos é remover a contaminação particulada no
processo de produção dos cosméticos, tanto à base de álcool, quanto à base de água;

    •  Granuladores: equipados com ferramentas de mistura tipo arado que desenvolvem
uma ação de mistura intermediária que apesar de suave é também intensa;

    •  Know-how: Também conhecido como savoir-faire ou conhecimento processual é o
conhecimento de como executar alguma tarefa;

    •  Macerador: equipamento utilizado para triturar sólidos ou outras substâncias
passíveis de diminuição de tamanho;

    •  Molde: Modelo oco no qual se introduz matéria pastosa ou líquida que, ao secar,
toma-lhe a forma.
Todo instrumento ou peça de metal, madeira, cartão, papel etc., pela qual se corta,
recorta ou modela alguma coisa;

    •  Monoetanolamina: Composto orgânico utilizado para fabricar sabão e detergentes,
tintas, tinturas, borracha;

    •  Óleo essencial: substâncias orgânicas, puras, voláteis e extremamente potentes.
"Alma" de uma planta e são os principais componentes bioquímicos de ação
terapêutica das plantas aromáticas e medicinais.
Presentes em várias partes das plantas (folhas, flores, madeiras, ramos, frutos,
rizomas), são compostos formados por várias de substâncias químicas - como álcoois,
aldeídos, ésteres, fenóis, hidrocarbonetos;

    •  Ph: Símbolo para a grandeza físico-química potencial hidrogeniônico, que indica a
acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma solução aquosa;

    •  Prensa: Máquina manual ou mecânica para comprimir uma coisa entre as suas
duas peças principais;
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egócio    •  Reator: um tanque que contém um ou mais sistemas de agitação e troca de calor,
capaz de aquecer ou resfriar um fluido.

    •  Reciclável: São considerados recicláveis aqueles resíduos que constituem
interesse de transformação, que têm mercado ou operação que viabiliza sua
transformação industrial;

    •  Software: Sequência de instruções a serem seguidas e/ou executadas, na
manipulação, redirecionamento ou modificação de um dado/informação ou
acontecimento;?

    •  Sustentabilidade: promover a exploração de áreas ou o uso de recursos
planetários (naturais ou não) de forma a prejudicar o menos possível o equilíbrio entre
o meio ambiente e as comunidades humanas e toda a biosfera que dele dependem
para existir;

    •  Tensoativos: Substâncias que possuem em sua estrutura molecular grupos com
características antagônicas;

    •  Viscosidade: Propriedade física dos fluidos, responsável por sua resistência ao
escoamento.

Para que o empreendimento seja eficiente em seu processo de produção e apresente
bons resultados para o investidor, algumas dicas podem servir como auxílio.

1.Cosméticos naturais produzidos com matéria prima da Amazônia têm demanda
crescente tanto no mercado interno quanto, principalmente, no exterior;

2.Busca por certificações “produto natural” ou “produto orgânico” dão maior
credibilidade e respaldo ao produto frente aos varejistas responsáveis pela distribuição
e aos consumidores finais;

3.Investimento substancial em marketing com foco na abordagem de
“sustentabilidade”, “produto natural”, “ecológico”;

4.Realização de lançamentos de produtos com certa periodicidade devido à
característica do mercado de sempre desejar novidades;

5.Atenção ao gerenciamento de estoques, através de utilização de sistema para
cadastro e controle de todos os itens de matéria prima e produtos acabados
estocados, a fim de controlar a validade e conhecer a necessidade de produção;

6.Acompanhamento e verificação constante de legislação pertinente ao tema;

22. Dicas de Negócio
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7.Verificação de como estão sendo instruídos os vendedores quanto a informações
sobre os produtos nos pontos de venda, assim como a disposição destes nas
gôndolas.

O empreendedor que deseja adentrar ao mercado de fabricação de cosméticos
naturais deve possuir ou desenvolver algumas características indispensáveis para o
bom funcionamento e crescimento da organização, principalmente relacionadas à
inovação e gerenciamento.

    •  Desejo constante pelo novo, buscando alternativas sustentáveis de fabricação e
modelos de produção;

    •  Habilidade para gerenciamento de processo produtivo e vendas;

    •  Senso de organização;

    •  Bom relacionamento interpessoal para relacionamento desde com o pessoal do
chão de fábrica até com fornecedores de matérias primas;

    •  Capacidade de gerir de forma criativa sua equipe de vendas, propondo formas de
remuneração que os incentivem a ter bons desempenhos;

    •  Disposição para participar de eventos relacionados ao setor;

    •  Capacidade administrativa, financeira e contábil para dimensionar o estoque de
produtos, realizar compras, pagar fornecedores e gerenciar demais recursos alocados
ao empreendimento.

23. Características Específicas do Empreendedor

1320 HUB. Conheça alternativas de embalagens sustentáveis para cosméticos.
Disponível em: https://1320hub.com.br/informa/tendencias-e-
movimentos/2022/05/alternativas-de-embalagens-sustentaveis-para-cosmeticos/
Acesso em: 04/11/2022

ABIHPEC - Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosméticos. Panorama do Setor. Panorama do setor. Disponível em:
https://abihpec.org.br/publicacao/panorama-do-setor/. Acesso em 28/10/2022.

ABIHPEC. A evolução da sustentabilidade na cadeia produtiva de HPPC, Disponível
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BEUTY FAIR. Cosméticos naturais ganham espaço na vida do consumidor. Disponível
em: https://negociosdebeleza.beautyfair.com.br/cosmeticos-naturais-e-organicos-
ganham-espaco-na-vida-do-consumidor-contemporaneo/. Acesso em: 04/11/2022
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https://ciorganicos.com.br/biblioteca/ibd-ingredientes-organicos-e-naturais/. Acesso em:
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CEVS RS. Disponível em: https://www.cevs.rs.gov.br/orientacoes-tecnicas-para-
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CHEMAX. Matéria prima vegana. Disponível em: https://www.chemax.com.br/materia-
prima-vegana . Acesso em: 04/11/2022
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COSMETIC ONLINE. Boas Práticas - As certificações em BPF (Boas P´raticas de
Fabricação). Disponível em: https://www.cosmeticsonline.com.br/noticias/detalhes-
colunas/139/as-certifica%C3%A7%C3%B5es-em-bpf Acesso em: 04/11/2022

COSMETIC ONLINE. Cosméticos Naturais, Orgânicos e Veganos. Disponível em:
https://www.cosmeticsonline.com.br/artigo/87 . Acesso em: 04/11/2022

COSMETOGUIA. Índice de cosmetologia. Disponível em:
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COSMETIC ONLINE.  Artigo e informações do Colunista especialista Carlos Alberto
Trevisan. Disponível em:
https://www.cosmeticsonline.com.br/noticias/colunas/10/carlos-alberto-trevisan. Acesso
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O empreendedor pode buscar junto às agências de fomento linhas de crédito que
possam ser utilizadas para ajudá-lo no início do negócio. 

- Conheça as fontes de financiamento e as principais linhas de crédito

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/conheca-as-fontes-de-
financiamento-e-as-principais-linhas-de-
credito,7475a8ce76801510VgnVCM1000004c00210aRCRD 
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- Principais linhas de crédito oferecidas pelas instituições financeiras

https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/principais-linhas-de-credito-para-
enfrentar-a-crise,a1dcf72136c21710VgnVCM1000004c00210aRCRD

Para o sucesso de todo e qualquer empreendimento, o planejamento é essencial. E é
claro que para o sucesso de uma empresa, o planejamento financeiro é a base da
sustentação e crescimento.

Uma loja de cosmético precisa também de um planejamento financeiro, onde o
empreendedor conheça seus custos e despesas, saiba exatamente como foi a
formação de preço e administre bem seu fluxo de caixa.

Deve-se:

• Vender com preços bem calculados, para evitar prejuízo ou perda de vendas pela
oferta de serviços com preços mal dimensionados;

Deve-se:

• Vender com preços bem calculados, para evitar prejuízo ou perda de vendas pela
oferta de serviços com preços mal dimensionados;

• Comprar com eficiência: pesquisar ofertas e alternativas no mercado que ofereçam o
melhor custo-benefício de rendimento, preços e condições de pagamento.

• Também é fundamental evitar o excesso de itens ou compra de insumos que não
giram e acumulam dinheiro parado no estoque.

Mas, mais que isso, o planejamento financeiro irá fazer a prospecção do crescimento
da empresa. Tendo como base a capacidade produtiva, é possível elaborar uma
projeção de crescimento, planejando as vendas futuras e como esse faturamento irá
evoluir.

Um bom planejamento financeiro dará base para as outras áreas da empresa também
realizarem seu planejamento, executarem suas metas e atingirem seus objetivos.

Nesse momento, é importante que o empreendedor busque ajuda. O Sebrae
disponibiliza conteúdo para consulta e consultores que poderão orientar nas melhores
decisões.

Ao empreendedor não basta vocação e força de vontade para que o negócio seja um
sucesso. Independentemente do segmento ou tamanho da empresa, necessário que
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haja um controle financeiro adequado que permita a mitigação de riscos de insolvência
em razão do descasamento contínuo de entradas e saídas de recursos. Abaixo, estão
listadas algumas sugestões que auxiliarão na gestão financeira do negócio:

FLUXO DE CAIXA 

O controle ideal sobre as despesas da empresa é realizado por meio do
acompanhamento contínuo da entrada e da saída de dinheiro através do fluxo de
caixa. Esse controle permite ao empreendedor visão ampla da situação financeira do
negócio, facilitando a contabilização dos ganhos e gestão da movimentação financeira.
À medida que a empresa for crescendo, dificultando o controle manual do fluxo de
caixa, tornando difícil o acompanhamento de todas as movimentações financeiras, o
empreendedor poderá investir na aquisição de softwares de gerenciamento.

PRINCÍPIO DA ENTIDADE

O patrimônio da empresa não se mistura com o de seu proprietário. Portanto, jamais
se deve confundir a conta pessoal com a conta empresarial, isso seria uma falha de
gestão gravíssima que pode levar o negócio à bancarrota. Ao não separar as duas
contas, a lucratividade do negócio tende a não ser atingida, sendo ainda mais difícil
reinvestir os recursos, gerados pela própria operação. É o caminho certo para o
fracasso empresarial.

DESPESAS

O empreendedor deve estar sempre atento para as despesas de rotina como água,
luz, material de escritório, internet, produtos de limpeza e manutenção de
equipamentos. Embora pequenas, o seu controle é essencial para que não reduzam a
lucratividade do negócio.

RESERVAS/PROVISÕES

Esse recurso funcionará como um fundo de reserva, o qual será composto por um
percentual do lucro mensal - sempre que for auferido. Para o fundo de reserva em
questão, poderá ser estabelecido um teto máximo. Quando atingido, não haverá
necessidade de novas alocações de recursos, voltando a fazê-las apenas no caso de
recomposição da reserva utilizada. Esse recurso provisionado poderá ser usado para
cobrir eventuais desembolsos que ocorram ao longo do ano.

EMPRÉSTIMOS

Poderão ocorrer situações em que o empresário necessitará de recursos para
alavancar os negócios. No entanto, não deverá optar pela primeira proposta, mas estar
atento ao que o mercado oferece, pesquisando todas as opções disponíveis. Deve te
cuidado especialmente com as condições de pagamento, juros e taxas de
administração. A palavra-chave é renegociação, de forma a evitar maior incidência de
juros.
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OBJETIVOS

Definidos os objetivos, deve-se elaborar e implementar os planos de ação, visando
amenizar erros ou definir ajustes que facilitem a consecução dos objetivos financeiros
estabelecidos.

UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES

As novas tecnologias são de grande valia para a realização das atividades de
gerenciamento, pois possibilitam um controle rápido e eficaz. O empreendedor poderá
consultar no mercado as mais variadas ferramentas e escolher a que mais se adequa
às suas necessidades.

Aproveite as ferramentas de gestão e conhecimento criadas para ajudar a impulsionar
o seu negócio. Para consultar a programação disponível em seu estado, entre em
contato pelo telefone 0800 570 0800.

Confira as principais opções de orientação empresarial e capacitações oferecidas pelo
Sebrae:

    •  Cusos online e gratuitos http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline

Para desenvolver o comportamento empreendedor

    •  Empretec

Metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) que proporciona o
amadurecimento de características empreendedoras, aumentando a competitividade e
as chances de permanência no mercado:
 https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/empretec

    •  Plano de Negócios:

Para quem quer começar o próprio negócio

As soluções abaixo são úteis para quem quer iniciar um negócio. Pessoas que não
possuem negócio próprio, mas que querem estruturar uma empresa. Ou pessoas que
têm experiência em trabalhar por conta própria e querem se formalizar.

O plano irá orientá-lo na busca de informações detalhadas sobre o ramo, os produtos e
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os serviços a serem oferecidos, além de clientes, concorrentes, fornecedores e pontos
fortes e fracos, construindo a viabilidade da ideia e na gestão da empresa:
http://goo.gl/odLojT

Para quem quer inovar

    •  Ferramenta Canvas online e gratuita

A metodologia Canvas ajuda o empreendedor a identificar como pode se diferenciar e
inovar no mercado:   https://www.sebraecanvas.com/#/

    •  Sebraetec 

O Sebraetec- Serviços em Inovação e Tecnologia, é um programa nacional do Sistema
Sebrae que atende negócios de todo o Brasil e oferece acesso subsidiado à inovação,
tanto em novos projetos quanto em processos.  

O Sebraetec é um programa, com atuação nacional, criado para que as micro e
pequenas empresas possam inovar por meio de consultoria especializada.

Verifique quais as soluções Sebraetec que são oferecidas no seu
estado. https://sebraetec.com/

ALI - O Programa Agentes Locais de Inovação

O Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) é um acordo de cooperação técnica
com o CNPq, com o objetivo de promover a prática continuada de ações de inovação
nas empresas de pequeno porte: 

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/agentelocaldeinovacao

    •  ABC Cosmetologia - Associação Brasileira de Cosmetologia
https://www.casadacosmetologia.com.br/

    •  ABIHPEC – Associação Brasileira das Indústrias de Higiene Pessoal Perfumaria e
Cosméticos https://abihpec.org.br/

    •  ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária: http://portal.anvisa.gov.br/

    •  Portal Sebrae: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae
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    •  Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac: https://www.senac.br/
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