Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Beatriz Fontes Mielgo de Carvalho

Análise do Ambiente Institucional Brasileiro na Regularização de
Importadores e Distribuidores de Produtos Cosméticos

São Paulo
2020

Beatriz Fontes Mielgo de Carvalho

Análise do Ambiente Institucional Brasileiro na Regularização de Importadores e
Distribuidores de Produtos Cosméticos

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT, como parte dos
requisitos para a obtenção do título de
Mestre em Processos Industriais

Data da aprovação ____/_____/_____
_______________________________
Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado
(Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo

Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Adriano Marin de Oliveira (Membro)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Luís Eduardo Afonso (Membro)
FEA / USP – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da
Universidade de São Paulo.

Beatriz Fontes Mielgo de Carvalho

Análise do Ambiente Institucional Brasileiro na Regularização de
Importadores e Distribuidores de Produtos Cosméticos

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo - IPT, como parte dos requisitos
para a obtenção do título de Mestre em
Processos Industriais.
Área de Concentração: Desenvolvimento e
Otimização de Processos Industriais

Orientador: Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado

São Paulo
Nov./2020

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Departamento de Acervo e Informação Tecnológica – DAIT
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT

R484a

Carvalho, Beatriz Fontes Mielgo de
Análise do ambiente institucional brasileiro na regularização de importadores e
distribuidores de produtos cosméticos. / Beatriz Fontes Mielgo de Carvalho. São
Paulo, 2020.
100p.
Dissertação (Mestrado em Processos Industriais) - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração: Desenvolvimento e
Otimização de Processos Industriais.
Orientador: Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado
1. Ambiente institucional 2. Brasil 3. Importação 4. Cosmético 5. ANVISA 6. Tese
I. Machado, Eduardo Luiz, orient. II. IPT. Coordenadoria de Ensino Tecnológico III.
Título
CDU 665.5(043)

2021-05
Bibliotecário responsável: Maria Darci Cornellas Narciso – CRB 8/3569

DEDICATÓRIA

Ao meu marido Thiago, que me apoiou desde o início da decisão em seguir com
este desafio e aos meus pais, sem os quais eu não seria quem sou.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço à Deus e ao Senhor Jesus Cristo, que protegem a
mim, minha família e amigos, todos os dias.
Ao meu orientador, Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado, pelo incentivo, serenidade
e orientação neste trabalho.
Ao meu marido Thiago, pelo apoio, companheirismo e paciência.
Aos meus pais Ricardo e Tânia, que me ensinaram a ser um ser humano antes
de qualquer coisa.
Ao meu irmão Renê, meu parceiro de vida, me deu um lindo sobrinho.

RESUMO
O ambiente institucional brasileiro é construído através de processos políticos e
escolhas coletivas. A regulação econômica é estabelecida levando em consideração
as necessidades de reduzir as falhas de mercado que são características da
sociedade. Para tanto, os países estabeleceram ao decorrer do tempo, agências
reguladoras como uma estrutura para a governança regulatória. No entanto, a política
regulatória possui um impacto direto para o crescimento econômico de cada país,
levando em consideração as formalidades administrativas envolvidas. Neste trabalho
o ambiente institucional brasileiro para a abertura de empresas com atividades de
importação e distribuição de produtos cosméticos foi analisado. Do ponto de vista
sanitário, foram levantados os dados históricos relacionados ao desenvolvimento da
regulação do setor e uma análise comparativa entre os ambientes institucionais do
Brasil e dos Estados Unidos para o modelo de indústria proposto. Além disso, foram
levantadas as ações de maior impacto do governo federal, na governança da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, objeto deste estudo, na busca pelo aprimoramento
em conformidade com as melhores práticas adotadas mundialmente. Observou-se
que a regulação atual para os processos estudados neste trabalho dificulta a dinâmica
do setor quanto comparada com outros países e ainda que a estrutura do ambiente
institucional brasileiro parece não ser favorável para o crescimento econômico a longo
prazo.
Palavras-chaves: ambiente institucional brasileiro, regularização de indústria
cosmética, governança regulatória.

ABSTRACT
Analysis of the Brazilian Institutional Environment in the Regularization of
Importers and Distributors of Cosmetic Products
The Brazilian institutional environment is built through political processes and collective
choices. Economic regulation is established taking into account the needs to reduce
market failures that are characteristic of society. To that end, countries have
established regulatory agencies over time as a framework for regulatory governance.
However, regulatory policy has a direct impact on the economic growth of each
country, taking into account the administrative formalities involved. In this work, the
Brazilian institutional environment for the opening of companies with activities of import
and distribution of cosmetic products was analyzed. From the health point of view,
historical data related to the development of sector regulation and a comparative
analysis between the institutional environments of Brazil and the United States for the
proposed industry model were collected. In addition, the actions with the greatest
impact of the federal government were raised, in the governance of the National Health
Surveillance Agency, the object of this study, in the search for improvement in
accordance with the best practices adopted worldwide. It was observed that the current
regulation for the processes studied in this work hinders the dynamics of the sector
when compared to other countries and even though the structure of the Brazilian
institutional environment does not seem to be favorable for long-term economic
growth.
Keywords: Brazilian institutional environment, regularization of the cosmetic industry,
regulatory governance.
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1 INTRODUÇÃO

Nos anos 90, foram instituídas agências reguladoras em áreas de infraestrutura
e em alguns setores específicos, buscando reduzir as incertezas decorrentes das
falhas de mercado. A presença de órgãos reguladores na estrutura de governança do
Estado atua no sentido de reduzir as falhas de mercado ao se criar um arcabouço
regulatório que crie confiabilidade nas relações entre os agentes econômicos na
economia. Neste sentido, o novo desenho do ambiente institucional brasileiro baseouse nas melhores experiências de outros países.
As empresas e produtos de interesse sanitário no Brasil são regulamentados
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que atua como agência
reguladora desde a sua criação em 1999, cujo objetivo é promover a saúde da
população, através do controle sanitário na abertura de empresas, produção,
importação/exportação (atuando em portos, aeroportos e fronteiras), comercialização,
processos, insumos, novas tecnologias e demais atividades relacionadas às
operações e aos produtos. Os produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos
(HPPC) estão incorporados na definição de produtos de interesse sanitário.
Na percepção do setor regulado, se por um lado a presença da agência
reguladora está ligada à proteção do consumidor, pois busca garantir que os produtos
e serviços tenham um determinado nível de qualidade e não coloquem em risco a
saúde e o bem-estar das pessoas, além do bom funcionamento do setor, por outro
lado, a atuação da agência pode ter um impacto negativo no setor, visto que a política
regulatória e de governança podem afetar de forma direta variáveis como o tempo e
o custo para abertura de novos negócios, em função do excessivo número de
formalidades administrativas envolvidas, alterando com isso o comportamento
empresarial.
Comparando a atuação de instituições semelhantes em diferentes países, é
possível identificar estes aspectos como relevantes para o crescimento econômico e
o empreendedorismo nessas nações.
As instituições econômicas de um país são criadas através de um longo
processo que envolve escolhas coletivas e processos políticos. Inclusive, o poder
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político dos diferentes grupos envolvidos na criação é um fator decisivo dentro do
conflito de interesses.
Entender a história da criação do ambiente institucional de um determinado
país, os cenários que impulsionaram seu desenvolvimento, sua atuação e
abrangência, bem como quais aspectos estão em processo de evolução no que diz
respeito às boas práticas mundiais, ajudam a visualizar pontos relevantes
relacionados às diferenças de crescimento e desenvolvimento econômico entre as
nações.
Neste trabalho, buscou-se analisar o ambiente institucional no âmbito sanitário
com foco na abertura de novos negócios – empresas cosméticas – no território
brasileiro. Para isto, detalharam-se as informações relacionadas à história e ao
processo de abertura e regularização junto aos órgãos reguladores, bem como foi feito
um comparativo do ambiente regulatório sanitário brasileiro e o americano.
A escolha dos Estados Unidos, como nação de base comparativa, se deu pelo
fato de ser uma nação que tem seu aparato regulatório mais próximo das
recomendações da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) e da Cooperação Internacional sobre Regulamentação de Cosméticos
(International Cooperation on Cosmetics Regulation – ICCR), cujos direcionamentos
baseiam-se em aumentar a eficiência econômica por meio da redução de barreiras à
competição e à inovação, utilizando a desregulamentação, a privatização e
fornecendo estrutura para o funcionamento e a supervisão das atividades do mercado.
A Anvisa por sua vez, tem buscado ao longo dos últimos anos o aprimoramento
regulatório através de diversas ações em concordância com as melhorias da
qualidade regulatória propostas pela OCDE. A independência dos reguladores, a
análise do impacto regulatório, regulação de tecnologias emergentes são algumas das
pautas dos encontros promovidos pelas instituições que formam o Comitê de Política
Regulatória. A Anvisa participa destas reuniões desde 2016. Este comitê tem como
objetivo auxiliar os países membros a adaptar políticas, ferramentas e instituições
reguladoras. São discutidos temas como conformidade regulatória, simplificação
administrativa, alternativas à regulação, entre outros.
Ainda no ano de 2016 a Anvisa realizou uma primeira mudança no marco
regulatório ao promover a simplificação administrativa, ficando conhecida como
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“Guilhotina Regulatória” pois eliminou 6 normas vigentes. Desde então 364 atos
normativos já foram cortados. Este movimento que vem sendo realizado pela agência
denota que o Brasil caminha no direcionamento de desregulamentação, conforme a
OCDE defende, se aproximando assim, das políticas regulatórias americanas, por
exemplo.
Não obstante, o governo federal tem atuado de forma mais incisiva na busca
pelo aperfeiçoamento regulatório. O governo sancionou a Lei n° 13.848/2019 (Lei das
Agências), que dispõe sobre a gestão, a organização, o processo decisório e o
controle social das agências reguladoras. Esta lei estava em projeto desde 2004,
passando por uma substituição do texto em 2013, mas tendo sua publicação somente
em 2019.
Ao longo deste trabalho, serão apresentadas outras ações do governo federal
que envolvem as questões de governança na regulação sanitária, maiores
informações sobre as iniciativas que a Anvisa realizou nos últimos anos em
decorrência da busca pelo aprimoramento regulatório, os processos envolvidos nas
atividades regulatórias no âmbito sanitário das empresas cosméticas, com foco no
Brasil e usando o formato americano como referência.
A visualização de como as instituições econômicas brasileiras chegaram ao
momento atual, como atuam no âmbito sanitário e o caminho que estão buscando
seguir, além da situação em que se encontram os países que estão à frente do Brasil
no que diz respeito a crescimento econômico e empreendedorismo, nos permite uma
reflexão sobre a efetividade do modelo brasileiro atual, as dificuldades que são
determinantes para o comportamento empresarial atual e visualizar onde o país
poderá estar nos próximos anos.
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2 OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é analisar se a estrutura do ambiente institucional
brasileiro atual é favorável ou não para o crescimento de longo prazo do setor de
produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Para tanto, foram analisados
os dados históricos relacionados a regulação econômica e sanitária no Brasil e se fez
uma análise comparativa entre os procedimentos adotados pelo Brasil e pelos
Estados Unidos para a regularização de empresas do setor de cosméticos com
atividade de importação e distribuição de produtos. Também foi analisada a atuação
brasileira na busca pelo aprimoramento da governança regulatória em conformidade
com as melhores práticas adotadas internacionalmente.
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3 METODOLOGIA
O arcabouço teórico baseou-se na literatura sobre Nova Economia Institucional
(NEI) e Regulação Econômica. As informações sobre o histórico da regulação no setor
e a construção do arcabouço regulatório no Brasil foram obtidas por meio de pesquisa
em livros, artigos, legislação nacional, estadual e municipal, relatórios publicados por
órgãos reguladores e entidades e associações relacionadas ao setor.
Para os dados econômicos levantados na construção da revisão bibliográfica,
os relatórios publicados anualmente pelo Banco Mundial chamado Doing Business
foram utilizados, entre outras publicações.
Para os resultados e discussão as informações foram levantadas a partir de
legislações, publicações e descritivos teóricos presentes nos sites oficiais das
entidades reguladoras envolvidas. A escolha dos Estados Unidos como base
comparativa se deu pelos motivos apresentados na introdução deste trabalho,
relacionados ao posicionamento econômico atual, não obstante ao fato de se tratar
de um país cuja instituição reguladora no âmbito sanitário possui atuação em todos
os estados da federação americana, de forma semelhante à atuação da Anvisa no
território brasileiro.
Para esta comparação, cada etapa relacionada ao processo de regularização
das empresas, dos produtos e o detalhamento das operações que estão envolvidas
dentro do escopo de regularização ora estudado – atividade de importação e
distribuição de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos – foram
levantados em ambas as nações, tendo como principal objetivo analisar se o modelo
atualmente empregado no Brasil, bem como os direcionamentos que estão sendo
vislumbrados no que diz respeito à reforma regulatória e aprimoramento da
governança regulatória favorecem o desenvolvimento econômico brasileiro ou não.
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
4.1 Nova Economia Institucional

A NEI é uma linha de pesquisa em Economia, no qual o ambiente institucional
é um elemento chave da teoria (AZEVEDO, 2000). De forma multidisciplinar, a NEI
busca explicar a natureza, o funcionamento e a evolução do ambiente institucional na
Economia, investigando a eficiência de diversos tipos de arranjos institucionais, como
leis, contratos, formas organizacionais, e ainda as motivações econômicas que
desencadeiam ou influenciam processos de mudança institucional. (PONDÉ, 2020)
O institucionalismo original surgiu logo após a Primeira Guerra Mundial, tendo
sido dominante nos departamentos de economia das universidades norte-americanas,
fortemente estudadas por Thortein Veblen, John Commons e Wesley Mitchell. Ela
somente foi reconhecida como teoria no início dos anos de 1960, incorporando e
reconhecendo as instituições em seu arcabouço teórico sob outro rótulo, passando a
ser designada como “Nova Economia Institucional”, em oposição à “velha” economia
institucional, com um campo em que incorpora as instituições de forma
metodologicamente adequada e operacional. O estigma que acompanhou o termo
“Economia Institucional” era associado à ausência de teoria ou uma mera oposição
aos princípios do pensamento neoclássico. (SALLES, 2019)
A NEI entende que o papel das instituições em sociedade é fundamental para
que países promovam o desenvolvimento econômico, sendo uma variável endógena
aos modelos econômicos. Neste sentido, espera-se que as nações almejem melhorar
seu ambiente institucional ao longo do tempo, ao promover mudanças institucionais
que reduzam o custo de transação dentro da sociedade. Esta perspectiva implica que
as sociedades devem continuamente procurar modernizar seu ambiente institucional.
(CUNHA, 2018)
Na definição de Pondé:
Instituições econômicas são regularidades de comportamento, social
e historicamente construídas, que moldam e ordenam as interações
entre indivíduos e grupos de indivíduos, produzindo padrões
relativamente estáveis e determinados na operação do sistema
econômico. (PONDÉ, 2020)
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Este conceito denota que a viabilidade para o funcionamento de uma economia
movida pela divisão de trabalho e cooperação, vem da ordem e estabilidade gerados
pelos processos sociais, contendo mecanismos de coordenação, que faz parte do
papel das instituições. Os comportamentos se tornam mais previsíveis, aqueles que
são mais apropriados são sinalizados aos agentes e se estabelecem canais de
interação entre eles. (PONDÉ, 2020)

4.1.1 Qual o papel do ambiente institucional?

O ambiente institucional pode ser definido como um conjunto de regras
fundamentais de caráter econômico, político, social, moral e legal que estabelecem as
bases para produção, troca e distribuição de uma economia capitalista. (PONDÉ,
2020)
Para Douglass North, um dos grandes teóricos da NEI, as instituições e a
dimensão temporal são dois elementos que precisariam ser inseridos no programa de
pesquisa da economia, além de manter os conceitos fundamentais da escassez e da
competição, pois são instrumentos teóricos capazes de explicar a evolução das
economias ao longo do tempo. (CAVALCANTE, 2017)
Segundo North “a mudança institucional molda a maneira como as sociedades
evoluem ao longo do tempo e, portanto, é a chave para a compreensão da mudança
histórica”. (CAVALCANTE, 2017)
As instituições possuem um papel de reduzir incertezas, na medida em que as
mesmas produzem uma estrutura estável no ambiente econômico, com restrições
formais (concebidas pelas pessoas) e informais (emergem da repetida interação
humana). Ainda conforme North, “As instituições são as regras do jogo da sociedade
ou, mais formalmente, são as restrições humanamente criadas que moldam a
interação humana”. (CAVALCANTE, 2017)
Para Ha-Joon Chang o mercado e o Estado são instituições que estão inseridos
em relações políticas. O mercado não pode existir em um ambiente livre de
instituições, pois ele próprio é uma instituição, enquanto o Estado é uma instituição
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capaz de criar novas instituições. Além disso, o Estado deve estar presente para que
o mercado enquanto instituição humana seja possível, sendo, portanto, o mercado,
uma construção política. (CAVALCANTE, 2017)
Existe na NEI três conceitos fundamentais: a racionalidade limitada, o
oportunismo e o custo de transação (SOUZA JUNIOR, 2006). A racionalidade limitada
é definida pela impossibilidade de os agentes econômicos determinarem todos os
possíveis resultados para os problemas, não sendo possível, portanto, conhecer todas
as soluções. Já o oportunismo, por sua vez está associado ao fato de as informações
serem frequentemente distribuídas de forma desigual entre os agentes, passando a
existir informações assimétricas entre as partes envolvidas na transação e aos custos
de obtenção de informação. Esta questão da assimetria de informação está associada
ao comportamento de natureza ética, tendo em vista que se os agentes econômicos
tivessem uma orientação não oportunista, os custos de transação não seriam
relevantes. Por fim, o custo de transação, entre outras definições históricas, conceituase como os custos de elaboração e negociação de contratos; fiscalização de direitos
de propriedade. (MACHADO, 2002)
A forma específica sob a qual as transações ocorrem – denominada de
estrutura de governança – dependerá das condições do ambiente institucional, mas o
que a NEI postula é que os indivíduos procurarão a forma que seja menos custosa de
realizar essa transação. Pode ser necessário, por exemplo, recorrer a contratos,
estabelecer variados graus de minúcia quanto às condições contratuais, nível de
qualidade esperado, prazos, multas de não cumprimento das cláusulas, entre outros.
(BUENO, 2004)
O estabelecimento de contratos e o rearranjo das hierarquias organizacionais
para se obter uma redução nos custos de transação, delineiam o ambiente
institucional, mas tornam os processos de tomada de decisão das organizações um
ambiente de incertezas, com racionalidade limitada e oportunismo. Quando existem
ainda falhas de mercado, o comportamento oportunista se torna mais significativo.
Sendo assim, é favorecida a presença de organismos reguladores na estrutura de
governança pretendida pelo Estado, assim como a constituição de um aparato
regulatório. (SOUZA JUNIOR, 2006)
As instituições econômicas são formadas por escolhas coletivas que são o
resultado de um processo político, ou seja, elas dependem da natureza das
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instituições políticas e da distribuição do poder político na sociedade. Características
institucionais específicas de cada país poderão ser responsáveis por resultados
econômicos em situações específicas. Acemoglu e Robinson estudaram como as
instituições podem diferir entre sociedades por causa de seus métodos formais de
tomada de decisão coletiva ou por causa de suas instituições econômicas ou ainda
porque se espera que um determinado conjunto de instituições formais funcione de
maneira diferente, por exemplo, quando o poder político reside em diferentes grupos
sociais ou classes. (ACEMOGLU; ROBINSON, 2008)
Analisaram também que historicamente, durante as colonizações, por exemplo,
a taxa de mortalidade dos colonizadores, ou a densidade demográfica das áreas
colonizadas, levavam a variações nas instituições que eram feitas pelos
colonizadores. Em áreas de maior densidade demográfica, por exemplo, os europeus,
durante a colonização dos Estados Unidos, eram mais propensos a introduzir
instituições extrativistas, por que isto era mais lucrativo para eles, explorar a
população local, mantendo o sistema existente e cobrando impostos e taxas. Grandes
diferenças institucionais entre países tiveram grande influência em seus respectivos
desenvolvimentos econômicos. Alguns países seriam pobres, na análise de Acemoglu
e Robinson, por que os mesmos construíram no decorrer de sua história instituições
disfuncionais. Isso por que as instituições econômicas não apenas determinam o
potencial agregado de crescimento econômico da economia, mas também a
distribuição de recursos na sociedade: instituições diferentes não apenas serão
associadas a diferentes graus de eficiência e potencial de crescimento econômico,
mas também a diferentes distribuições de ganhos entre diferentes indivíduos e grupos
sociais. (ACEMOGLU; ROBINSON, 2008)
O poder político dos diferentes grupos será o fator decisivo então no conflito de
interesses que é gerado entre vários grupos e indivíduos sobre a escolha das
instituições econômicas. Quando um grupo em particular é rico em relação a outros,
isso aumenta seu poder político de fato e permite que ele instale instituições
econômicas e políticas favoráveis aos seus interesses, reproduzindo a disparidade
inicial. Ainda de acordo com Acemoglu e Robinson, “choques” no equilíbrio do poder
político de fato, incluindo mudanças nas tecnologias e no ambiente internacional, têm
o

potencial

de

gerar

grandes

mudanças

nas

instituições

políticas

e,
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consequentemente, nas instituições econômicas e no crescimento econômico.
(ACEMOGLU; ROBINSON, 2008)

4.2 Regulação

A regulação é usada para designar uma forma de intervenção do Estado no
domínio econômico, cujo objetivo geralmente é o de mitigar imperfeições do mercado,
melhorando o funcionamento de determinados setores. Pode tratar-se de regulação
no âmbito econômico, social ou administrativo. (PROENÇA; COSTA; MONTAGNER,
2009)
Do ponto de vista social, a regulação é usada para intervir na provisão de bens
públicos e também para a proteção de interesses públicos (saúde, segurança, meio
ambiente, etc). Já, na perspectiva administrativa, refere-se aos trâmites burocráticos
e às formalidades administrativas, por meio das quais os governos coletam
informações e intervêm em decisões econômicas individuais. Já no que diz respeito à
regulação sob o olhar econômico, a mesma interfere diretamente nas decisões do
mercado, como preços, concorrência, entrada ou saída de novas empresas, entre
outras coisas.
As agências reguladoras, de forma geral, trazem em seu escopo o
redimensionamento e a modernização da atividade estatal, tendo como algumas de
suas premissas básicas, a blindagem política de contratos e a constante busca pelo
equilíbrio em relações naturalmente conflitantes e assimétricas. (SOUZA JUNIOR,
2006)

4.2.1. O que é regulação econômica?
A regulação econômica refere-se aos aspectos econômicos de funcionamento
do mercado, buscando conciliar as atividades de produção privada, com a
necessidade de restringir a autonomia das decisões dos agentes privados, em setores
de interesse público. Órgãos administrativos executivos, como ministérios,
secretarias, autarquias, agências, entre outras, têm então uma atuação reguladora
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por parte do Estado (PROENÇA; COSTA; MONTAGNER, 2009). Essa atuação é
direcionada ao ponto de vista econômico, portanto, envolvendo decisões de mercado,
competição e entrada de novas empresas, por exemplo. (SOUZA JUNIOR, 2006)
Para a OCDE, a reforma regulatória deve se propor a aumentar a eficiência
econômica por meio da redução de barreiras à competição e à inovação, utilizando a
desregulamentação, a privatização e fornecendo estrutura para o funcionamento e a
supervisão das atividades do mercado. (SOUZA JUNIOR, 2006)
Para evidenciar as propostas que defendem relacionadas à necessidade de
reforma regulatória da regulação econômica dos países, a OCDE publicou um estudo
em 2012, chamado Measuring Regulatory Performance – The Economic Impact of
Regulatory Policy: A Literature Review of Quantitative Evidence, por David Parker e
Colin Kirkpatrick, que pode ser traduzido como “Medindo a Performance Regulatória
– O impacto econômico da política regulatória: uma revisão de literatura de evidências
quantitativas”.
Nesse estudo, foram analisados diversos trabalhos existentes na literatura,
publicados em um determinado período de tempo até aquele momento, que buscavam
explicar o impacto de melhoria nas políticas regulatórias sobre os resultados
econômicos dos países. De forma geral, a literatura econômica avalia a
regulamentação baseando-se em princípios econômicos amplos. O estudo trouxe
entre as suas análises, dois tópicos que merecem destaque no contexto deste
trabalho: política regulatória e governança em geral e; simplificação administrativa e
redução de encargos. (PARKER; KIRKPATRICK, 2012)
Referente à análise de política regulatória e governança, cinco trabalhos
publicados entre 2003 e 2010 tiveram destaque e sugerem que existem evidências de
uma relação estatisticamente significativa entre a política regulatória e governança e
o crescimento econômico, pois a governança regulatória e a estrutura institucional
podem evitar os impactos prejudiciais sobre o crescimento econômico, causado por
políticas regulatórias específicas. O quadro 1, detalha os principais tópicos analisados
nos referidos estudos. (PARKER; KIRKPATRICK, 2012)
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Quadro 1 – Política Regulatória e Governança em Geral
Estudo

Causal

A
regulamentação
inibe a dinâmica
do mercado. A
dinâmica do
mercado
Jacobzone
promove
et al.
eficiência
(2010)
estática e
dinâmica que
resulta em maior
produtividade e
crescimento
econômico.

Loayza et
al. (2004)

A
regulamentação
prejudica o
crescimento do
PIB per capita e
aumenta a
volatilidade do
PIB.

Indicador de Impacto
Econômico

Indicador regulatório:
Estimativas analíticas
preliminares a partir dos
levantamentos de 1998 e 2005
de indicadores de sistemas de
gestão da qualidade
regulatória.1

Método
Empírico /
Evidência
Base

Análises de
Regressão
Múltipla

Indicador regulatório: 1) Sete
indicadores que refletem a
severidade da regulação para
as atividades da empresa são
construídos a partir de várias
fontes de dados: entrada, saída,
mercados de trabalho, carga
fiscal, comércio internacional,
mercados financeiros e
cumprimento de contratos.
Esses indicadores de “carga
regulatória” são posteriormente
agregados para compreender
Análises de
índices de nível mais alto de
Regressão
índices de regulação de
Múltipla
produtos, mão-de-obra, fiscais e
2
de mercado geral.
2) Índice de “qualidade da
governança”: qualidade da
regulação e o contexto geral
que determina como funciona a
regulação (medido pela
ausência de corrupção no
sistema político, a prevalência
da lei e da ordem e o nível de
responsabilidade democrática).3

Dados encontrados
Os resultados tendem
a apoiar a visão de
que as melhorias na
qualidade do sistema
de gestão regulatória
geram benefícios
econômicos
significativos.
Os resultados são
consistentes e
coerentes em quatro
dimensões
econômicas: emprego
total, emprego no setor
empresarial, Produto
Interno Bruto (PIB) no
setor empresarial e
produtividade do
trabalho.

Relação
estatisticamente
significativa e negativa
entre encargos
regulatórios e
crescimento
econômico.
No entanto, a relação
é mais fraca quando a
qualidade da
governança regulatória
e o quadro institucional
aumentam.
Os resultados para a
volatilidade do PIB
foram menos
consistentes.

Fonte de dados: Pesquisas de 1998 e 2005 de Indicadores de Sistemas de Gestão Regulatória,
(OCDE, 2005)
2
Fontes de dados: Doing Business, Index of Economic Freedom, Economic Freedom of the World,
Labor Market Indicators Database, The Corporate Tax Rates Survey, International Country Risk Guide.
3
Fonte de dados: International Country Risk Guide.
1
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O peso das
regulamentações
de negócios tem
um impacto
negativo no
crescimento
econômico. A
regulamentação
aumenta os
Djankov et custos das
al. (2006) empresas,
levando a uma
má alocação de
recursos.
A
regulamentação
também reduz a
taxa de
progresso
tecnológico.

Jalilian et
al. (2007)

Gorgens
et al.
(2003)

Variável dependente: 1)
Crescimento econômico (taxa
média anual de crescimento
real do PIB per capita)
2) Volatilidade
macroeconômica.
Indicador regulatório:
Índice agregado de
regulamentos de negócios com
base em sete componentes de
custos de fazer negócios (iniciar
um negócio, contratar e
despedir, registrar propriedade,
Análises de
obter crédito, proteger
Regressão
investidores, cumprir contratos,
Múltipla
fechar um negócio). Índice
agregado calculado para 135
países.4
Variável dependente: Taxa de
crescimento média anual do PIB
per capita 1993-2002.

Indicador regulatório:
1) Qualidade regulatória, com
base na carga regulatória sobre
Qualidade
os negócios de controles
regulatória e
quantitativos ineficazes
impacto de
2) Governança regulatória,
governança em
termos de custos baseada na qualidade da
das empresas e provisão pública, competência
dos servidores e credibilidade
menor
das decisões governamentais.5
produtividade e
crescimento
Variável dependente:
econômico.
Crescimento médio per capita
1980-1999

O impacto da
regulamentação
no crescimento
econômico dos
países.

Análises de
Regressão
Múltipla

Indicador regulatório:
Liberdade econômica (por
exemplo, tamanho do governo,
estrutura econômica e uso de
mercados, liberdade de usar
moedas alternativas, estrutura
Análises de
legal e segurança de
Regressão
propriedade privada, liberdade
Múltipla
de comércio com estrangeiros e
liberdade de câmbio nos
mercados de capitais).6
Variável dependente:
crescimento do PIB.

Fonte de dados: Banco de dados Doing Business do Banco Mundial.
Fonte de dados: Indicadores de Governança do Banco Mundial.
6
Fonte de dados: Índice de Liberdade Econômica do Instituto Fraser.

4

5

Uma relação
estatisticamente
significativa
encontrada entre a
carga regulamentar de
negócios e o
crescimento
econômico de um país
em várias
especificações do
modelo. Os resultados
sugerem que passar
do pior para o melhor
quartil de
regulamentação de
negócios implica um
aumento de 2,3 pontos
percentuais no
crescimento médio
anual.

Relação causal
estatisticamente
significativa e positiva
entre a qualidade da
política regulatória e a
governança e o
crescimento
econômico.

O grau de
regulamentação tem
impacto no
crescimento do PIB.
Uma economia mais
regulamentada pode
crescer em média
cerca de 2-3% menos
do que outras menos
regulamentadas. No
entanto, o efeito é
principalmente em
termos de
comparações entre
regimes
moderadamente e
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altamente
regulamentados.

Fonte: Parker, Kirkpatrick (2012).

Referente ao tema de simplificação administrativa e redução de encargos
regulatórios, o mesmo está relacionado com reformas que busquem reduzir os custos
administrativos regulatórios, o tempo de abertura de uma empresa e o custo para a
entrada do negócio, buscando melhorar o desempenho econômico nacional. A
literatura estudada sugere que estas reduções não apenas envolvendo novos
negócios, mas também na gestão dos já existentes, levarão a novas entradas no
mercado e ganhos dinâmicos de eficiência em termos de empreendedorismo ou
produtividade. Os estudos visam avaliar como a regulação impacta o comportamento
empresarial. (PARKER; KIRKPATRICK, 2012)
São 8 estudos de destaque que foram publicados entre 2002 e 2012, cujos
principais tópicos analisados estão no quadro 2:

Quadro 2 – Simplificação Administrativa e Redução dos Encargos Regulatórios
Estudo

CPB (2004)

7

Causal

A redução dos
encargos
administrativos para
as empresas na
União Europeia
(UE) conduzirá a um
ganho significativo
de eficiência
econômica,
aumentando o
investimento e
contribuindo para o
aumento da
produção e da
produtividade do
trabalho.

Indicador de Impacto
Econômico

Indicador:
Custos administrativos
que são compostos
em grande parte por
salários que as
empresas precisam
pagar para contratar
trabalhadores para
cumprir os
regulamentos do
governo e fornecer
informações ao
governo.7

Método
Empírico /
Evidência
Base

Estudo de
simulação:
modelo de
equilíbrio
geral.

Dados encontrados
Duas simulações foram
usadas.
O impacto inicial no PIB da
redução dos custos
administrativos em 25% foi
de cerca de 1,1%. O efeito
de longo prazo foi ainda
maior, com um aumento do
PIB real de 1,4% atribuído
a maior poupança, mais
investimento e capital
extra. Quando se considera
a possibilidade de um
aumento da produção
resultar em mais despesas
com pesquisa e
desenvolvimento em cada
setor da economia, o efeito
a longo prazo no PIB real é
de 1,7% para a UE-25.

Fonte de dados: WorldScan, baseado em tabelas de entrada e saída e dados comerciais.
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Os resultados da simulação
de uma redução de 25%
Indicador:
nos custos administrativos
Estudo de
Custos administrativos
simulação: mostram que, em média, a
e dados de
modelo de produtividade do trabalho e
produtividade do
o crescimento econômico
equilíbrio
trabalho e crescimento
na UE aumentam 1,5% e
geral.
do PIB.8
0,9%, respetivamente, até
2025.
Há uma correlação
negativa entre crescimento
econômico e encargos
Os efeitos dos
regulatórios, e os encargos
encargos
regulatórios aumentam a
regulatórios sobre o
taxa de retorno do
crescimento
investimento necessária.
econômico, o
Confirma-se também a
investimento e o
The Swedish
redução das pressões
empreendedorismo.
Agency for
Indicador:
Análises de competitivas devido à
Além disso, os
Growth
Índice de carga
Regressão regulamentação e a
efeitos em termos
Policy
redução da elasticidade do
regulatória.9
Múltipla
de redução das
Analysis
estoque de capital. No
pressões
(2010)
entanto, o estudo não
competitivas e da
conseguiu encontrar um
capacidade de
efeito estatisticamente
resposta do estoque
significativo da
de capital às
regulamentação sobre o
mudanças no
empreendedorismo, talvez
volume de negócios.
devido a falhas nos dados
ou na modelagem.
Com base em empresas
iniciantes em 85 países,
A regulamentação
evidências de altos custos
da entrada de
oficiais de entrada na
Indicador: Número de
Análises de
Djankov et
maioria dos países e
empresas iniciantes procedimentos oficiais
Regressão
al, 2002
países com
a serem concluídos e
leva a custos
Múltipla
regulamentação mais
tempo gasto.10
econômicos mais
pesada de entrada, maior
elevados.
corrupção e maiores
economias não oficiais.
Os resultados sugerem que
Regulamentações
os países com
dispendiosas para a
regulamentações de
Indicador: Banco de
criação de uma
entrada mais caras
dados financeiro de
sociedade limitada
experimentam um
dificultam a criação empresas Amadeus
crescimento mais lento no
de novas empresas, para 1998 e 1999.
A entrada no mercado Análises de número de empresas em
especialmente em
Klapper et al.
Regressão setores com alta entrada.
medida como o
setores que
(2006)
Uma mudança do 75º
Múltipla
número de novas
deveriam ter
percentil no custo de
empresas em relação
naturalmente alta
abertura de uma empresa
ao número total de
entrada e
para o 25º percentil
particularmente em empresas em uma
aumentou o crescimento do
países mais ricos ou indústria.11
PIB dos países em
países que não são
desenvolvimento em 25% corruptos e onde as
A redução da carga
de custos
administrativos
Gelauff and
aumenta a
Lejour (2006) produtividade do
trabalho e o
crescimento
econômico.

Fonte: WorldScan com dados de 10 setores e 23 países e regiões.
Fonte: Banco Mundial Doing Business Index and the Fraser Institute’s Economic Freedom Index.
10
Fonte: Banco Mundial Doing Business.
11
Fonte: Banco de dados financeiro de empresas Amadeus para 1998 e 1999.
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regulamentações
são mais prováveis
de serem
cumpridas.
Os custos
regulatórios forçam
os novos entrantes
a serem maiores e
fazem com que as
empresas já
estabelecidas em
setores de entrada
naturalmente alta
cresçam mais
lentamente.
Encargos
regulatórios podem
impedir a atividade
econômica. Estudo
de iniciativas de
reforma regulatória
destinadas a
Australian
Government promover a
formulação e
Productivity
Commission revisão de melhores
práticas de
(2006)
regulação e reduzir
a carga regulatória,
como parte de uma
agenda de reforma
governamental mais
ampla.
Dados sobre o
tempo necessário
para cumprir os
procedimentos de
entrada do governo
em 45 países de
Djankov et al.
Ciccone and (acima) combinados
Papaioannuo com dados ao nível
da indústria sobre o
u (2007)
crescimento do
emprego e o
crescimento do
número de
estabelecimentos
durante a década de
1980.
Os efeitos dos
programas de
simplificação legal
Costa and
Aubyn (2012) em termos de
melhoria da
qualidade das

50% ao ano. O crescimento
do valor agregado por
empregado para empresas
com mais de dois anos é
relativamente menor em
indústrias naturalmente de
alta entrada em países
onde há barreiras
burocráticas mais altas à
entrada.

Iniciativas baseadas
na Agenda Nacional
de Reforma da
Austrália (NRA).

Com base
em estudos
nacionais e
internacion
ais de
custos
regulatórios
e no
modelo de
custo
padrão:
várias
análises
estatísticas
e de
regressão.

Indicador: Tempo
necessário para obter
a condição jurídica
para operar uma
empresa em 1999.12

A principal descoberta
empírica é que, em países
onde o status legal para
operar empresas pode ser
obtido mais rapidamente,
há significativamente mais
Análises de entrada em setores que
Regressão experimentaram uma
demanda global
Múltipla
expansionista e mudanças
tecnológicas. A redução da
"burocracia" estimula o
empreendedorismo em
indústrias com potencial de
expansão.

Análise de
regressão
Indicador:
usando um
Produtividade total dos
modelo de
fatores.13
autoregressão

Estima-se que as reduções
nos custos de
conformidade em 20%
devido aos esforços
consistentes de reforma
regulatória da NRA levem a
aumentos do PIB em 1,3%.

Se um programa de
simplificação legal é
implementado levando a
um aumento permanente
na qualidade das
instituições de um país, o

Fonte: Banco Mundial, Doing Business.
Fonte: Um banco de dados de 40 países de 1996 a 2009 e usando principalmente dados
macroeconômicos do banco de dados AMECO da Comissão Europeia e dados institucionais dos
Indicadores de Governança Mundial do Banco Mundial.

12

13
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instituições nos
países
industrializados.
Sistemas jurídicos
complexos podem
inibir o crescimento
da produtividade
multifatorial.

vetorial
incrementa
do com
fator de
painel.

impacto de longo prazo na
produtividade multifatorial é
considerado significativo e
em média cerca de 0,6%.

Fonte: Parker, Kirkpatrick (2012).

4.2.2. Como é o Ambiente de Negócios no Brasil?

No Brasil a intervenção e a regulação no mercado foram realizadas pelo
Estado, por meio de conselhos e institutos criados mais intensamente a partir da
década de 1930. Entre a década de 30 e de 50, houve significativo desenvolvimento
da atividade regulatória. Em 1931 houve a criação dos Correios e Telégrafos e do
Conselho Nacional do Café. Destaca-se em 1944 a criação do Conselho Nacional de
Política Industrial e Comercial, seguindo por uma interrupção durante o período Dutra
(1946 – 1951) até que, em 1952 cria-se o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico (BNDE) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) e, em 1954, o Ministério da Saúde e a Petrobras. (RAMALHO,
2009)
Na década de 1990 são implementadas reformas pelo Estado, que dizem
respeito à criação de novas estruturas e formas de regulação da economia, as
autarquias dotadas de maior independência e autonomia, que são as agências
reguladoras. (RAMALHO, 2009)
O surgimento das agências reguladoras está associado ainda ao processo de
privatizações ensejado pelas reformas constitucionais de 1995, que no Brasil teve
início em 1990 com o Programa Nacional de Desestatização aprovado pela Lei n°
8.031/1990. As Emendas Constitucionais nº 5 a 9 permitiram a partir de 1995 a oferta
de serviços públicos por empresas não-estatais, que possibilitou a concessão à
iniciativa privada. As instituições já existentes na época eram diferentes das agências
que foram criadas que tinham desenho institucional próprio. (RAMALHO, 2009)
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No quadro 3, abaixo, é possível visualizar algumas agências reguladoras
brasileiras atuais, seus respectivos ministérios supervisores e o ato de criação de cada
uma:
Quadro 3 – Agências Reguladoras Atuais
Nº

Nome da Sigla da Agência
Agência Nacional de Energia
Elétrica - Aneel
Agência Nacional de
Telecomunicações - Anatel

1
2
3

Agência Nacional de Petróleo - ANP
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - Anvisa
Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS

4
5
6

Agência Nacional de Águas - ANA

7
8
9

Agência Nacional de Transportes
Aquaviários - Antaq
Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT
Agência Nacional de Cinema Ancine

Agência Nacional de Aviação Civil Anac
Agência Nacional de Mineração 11
ANM
10

Órgão Superior
Ministério de Minas e
Energia
Ministério de
Comunicações
Ministério de Minas e
Energia
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde
Ministério do Meio
Ambiente
Ministério dos
Transportes
Ministério dos
Transportes
Ministério do
Desenvolvimento,
Indústria e Comércio
Exterior
Ministério da Defesa
Ministério de Minas e
Energia

Ato de Criação
Lei n° 9.427, de
16/12/1996
Lei n° 9.472, de
16/07/1997
Lei n° 9.478, de
06/08/1997
Lei n° 9.782, de
26/01/1999
Lei n° 9.961, de
28/01/2000
Lei n° 9.984, de
17/07/2000
Lei n° 10.233, de
05/06/2001
Lei n° 10.233, de
05/06/2001
MP n° 2.228-1, de
06/09/2001
Lei n° 11.182, de
27/09/2005
MP n° 791, de 25 de
julho de 2017

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Ramalho (2009)

A regulação é exercida no Brasil por um grande conjunto de medidas e órgãos.
O desenho institucional brasileiro é resultado do espelhamento nas experiências de
países desenvolvidos. Com o propósito essencial de garantir o acesso dos cidadãos
ao consumo de bens e serviços e também de reduzir as incertezas regulatórias, as
agências foram instituídas em áreas de infraestrutura e setores sociais. (RAMALHO,
2009)
Em 2003, foi publicada uma análise e avaliação do papel das agências
reguladoras no arranjo institucional brasileiro, pelas Câmaras de Infraestrutura e de
Política Econômica, da Casa Civil, a qual se tratava de um relatório construído por um
grupo de trabalho interministerial para analisar, discutir a organização, e propor
medidas para o aperfeiçoamento do modelo institucional das agências reguladoras no
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âmbito do Poder Executivo Federal. A análise ratificou que o modelo de agências, não
obstante à clara necessidade de aprimoramentos do quadro da época, seria essencial
para o bom funcionamento da maior parte dos setores encarregados da provisão de
serviços públicos. (CASA CIVIL, 2003)
Reforma regulatória é um tema de contexto internacional que possui como
referência as recomendações da OCDE. Transparência e responsabilização além de
serem objetivos, são meios pelos quais se assegura o êxito das políticas regulatórias.
As mesmas devem ser idealizadas para maximizar a eficácia e a efetividade da
legislação e de sua regulamentação. Dentro desse contexto, estão os instrumentos
de análise de impacto regulatório, consideração de alternativas à regulação, consultas
públicas e mecanismos de responsabilização. A definição de política regulatória pelos
governos precisa ser clara e consistente, para que as agências sejam efetivamente
responsabilizadas pelo poder político e pelos cidadãos, aumentando a transparência
e credibilidade do sistema. Uma das preocupações centrais para a OCDE está
relacionada à base de sustentação política para as reformas regulatórias
implementadas nos seus países membros. (RAMALHO, 2009)
Em 2004 o governo federal, ocupado no aperfeiçoamento do sistema
regulatório, lançou a proposição do Projeto de Lei n° 3.337/2004, que dispõe sobre a
gestão, a organização e o controle social das agências reguladoras. Este projeto de
lei foi considerado excessivamente interventivo sobre o funcionamento das agências,
o que levou à sua retirada em 2013 (MENDONÇA, 2017). O mesmo foi substituído
pelo Projeto de Lei n° 52/2013, que levou à aprovação da Lei n° 13.848/2019 (Lei das
Agências) que foi publicada em 26 de junho de 2019 e dispõe sobre a gestão, a
organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras.
Outra ação por parte do governo federal foi a criação do Programa de
Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão em Regulação (PRO-REG),
instituído pelo Decreto n° 6.062/2007, que foi concebido para melhorar a qualidade da
regulação dos órgãos e entidades federais, fortalecer o sistema regulatório e a
capacidade de análise e formulação de políticas públicas em setores regulados,
melhorando também a coordenação e o alinhamento estratégico entre políticas
setoriais e o processo regulatório, fortalecendo autonomia, transparência e o
desempenho das agências. O PRO-REG é coordenado pela Casa Civil, em parceria
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com o Ministério do Planejamento e da Fazenda. Uma das atividades desenvolvidas
pelo PRO-REG foi o Seminário Internacional de Avaliação do Impacto Regulatório, em
outubro de 2007.
No que se refere à Análise de Impacto Regulatório (AIR), o Comitê
Interministerial de Governança (CIG) aprovou as Diretrizes Gerais e Guia Orientativo
para Elaboração de AIR, contendo as orientações para qualquer órgão de
administração pública implementar a prática de AIR, com um conjunto de padrões
mínimos comuns para a aplicação dessa ferramenta. O art. 6º da Lei nº 13.848/2019
(Lei das Agências), citada um pouco acima, e também o art. 5º da Lei nº 13.874/2019
(Lei da Liberdade Econômica), tornaram a realização de AIR obrigatória quando da
edição e alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos,
consumidores ou usuários de serviços prestados. (ANVISA, 2020b)
No dia 1° de julho de 2020, foi publicado o Decreto n° 10.411 de 30 de junho
de 2020, que regulamenta análise de impacto regulatório, de que tratam os artigos
supracitados.
A AIR é um processo sistemático de análise de um problema regulatório
definido, baseado em evidências que buscam avaliar os possíveis impactos das
alternativas de ação disponíveis para o alcance dos objetivos pretendidos, com o
objetivo de orientar e subsidiar a tomada de decisão. O ente regulador, no momento
de sua tomada de decisão, terá maior fundamentação técnica e analítica, tendo,
portanto, o funcionamento de uma ferramenta de melhoria na qualidade regulatória.
O guia – que foi elaborado com base nas Diretrizes – apresenta as linhas gerais para
a realização da AIR e está pautado em dois princípios: (i) a AIR deve ser iniciada
previamente à elaboração de leis, decretos, regulamentos e outras normas; e (ii) devese fomentar a participação social durante a fase de construção e elaboração da AIR.
(CASA CIVIL, 2018)
Em 2016, aconteceu a primeira Guilhotina Regulatória promovida pela Anvisa.
Desde a sua implantação, 394 atos normativos já foram cortados e, a Anvisa prevê
mais 726 cortes que estão em fase de análise pela Diretoria Colegiada, com base nos
resultados da Consulta Pública n° 887/2020, encerrada em 18 de setembro de 2020.
A criação das duas guilhotinas de 2020 se deu em cumprimento ao plano de trabalho
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para o cumprimento do Decreto nº 10.139/2019, que dispõe sobre a revisão e a
consolidação dos atos normativos inferiores a decreto (ANVISA, 2020e). A tabela 1
contém os detalhes destas ações:
Tabela 1 – Histórico da Guilhotina Regulatória na Simplificação Administrativa

Guilhotina
1ª
2ª
3ª

Ano
2016
2018
2018

Ato Normativo
Despacho n° 124/2016
Despacho n° 56/2018
Despacho n° 287/2018

N° de Normas
Cortadas
6
128
33

4ª

2019

Despacho n° 87/2019 e RDC n° 292/2019

182

5ª
6ª

2020
2020

RDC n° 407/2020
Em análise

45
726

Fonte: Elaborado pelo Autor com base na Anvisa (2020e).

A aproximação das melhores práticas regulatórias mundiais melhora o
ambiente de negócios do país. A melhora na coordenação entre as políticas fiscais e
monetárias, mercado financeiro, trabalhista, controle de gastos, e a diminuição da
burocracia – entre outras ações – são medidas que dão ao governo maior credibilidade
entre os investidores. Em 2018, a adoção do Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED), por todos os empregadores do Brasil, retratou essa diminuição da burocracia,
assim como a adoção da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e
Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM), que visa integrar os órgãos do
governo envolvidos com o registro comercial nos níveis federal, estadual e municipal,
reduzindo e harmonizando os requisitos administrativos durante o processo de
constituição de pessoa jurídica no Brasil. (RAISER, 2017)

4.2.3. Por que é preciso regular o segmento de cosméticos?
Produtos cosméticos são de interesse sanitário, considerando a existência de
riscos à saúde da população associados ao uso dos mesmos (PROENÇA; COSTA;
MONTAGNER, 2009). Um produto cosmético pode contar com mais de 50
substâncias químicas diferentes, e a exposição ao mesmo pode ocasionar reações
adversas ao consumidor. Reações irritativas imediatas ou acumulativas, reações
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alérgicas ou sensibilizantes, dermatites, reações sistêmicas e carcinogênicas.
(ANVISA, 2020f)
O setor de cosméticos envolve operações de fabricação, importação,
exportação, distribuição e transporte de produtos de higiene pessoal, perfumaria e
cosméticos que são:
“[...] produtos para uso externo, destinados à proteção ou ao
embelezamento das diferentes partes do corpo, tais como pós faciais,
talcos, cremes de beleza, creme para as mãos e similares, máscaras
faciais, loções de beleza, soluções leitosas, cremosas e
adstringentes, loções para as mãos, bases de maquilagem e óleos
cosméticos, ruges, "blushes", batons, lápis labiais, preparados antisolares, bronzeadores e simulatórios, rímeis, sombras, delineadores,
tinturas capilares, agentes clareadores de cabelos, preparados para
ondular e para alisar cabelos, fixadores de cabelos, laquês,
brilhantinas e similares, loções capilares, depilatórios e epilatórios,
preparados para unhas e outros;” Lei 6360/1976

O campo de vigilância sanitária exerce um papel na sociedade que diz respeito
à regulamentação, controle e fiscalização das relações de produção e consumo de
bens e serviços relacionados à saúde. O Estado intervém, portanto, buscando garantir
o adequado funcionamento do mercado e propiciar um ambiente seguro para a
população, através da regulação no campo da vigilância sanitária. (PROENÇA;
COSTA; MONTAGNER, 2009)
Não obstante aos riscos à saúde que os produtos sujeitos ao interesse sanitário
possuem, o setor é caracterizado também pelas falhas de mercado, como
competições imperfeitas, assimetria de informações e externalidades, que são
justificativas econômicas tradicionais para a necessidade de regulação de um
determinado setor. (PROENÇA; COSTA; MONTAGNER, 2009)
Considerando ainda o tamanho do mercado, a contínua inovação tecnológica
do setor e a crescente complexidade das cadeias de suprimentos globais com
características distintas e riscos variados, a importância de regular o setor é
evidenciada. (ANVISA, 2020f)
O Brasil desenvolveu a regulação do setor de cosméticos no que diz respeito à
regulamentação específica para empresas e produtos, após a regulação já existir em
diferentes países, conforme será detalhado no próximo tópico.
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4.2.3.1. Histórico da regulação no segmento de cosméticos
A regulação das empresas e dos produtos de HPPC possuem um histórico,
considerando a tradição de uso desses produtos, cujas evidências datam de 4.000 –
3.000 anos A.C.. (ABIHPEC, 2018)
Nos Estados Unidos, em 1906 existia o chamado Pure Food and Drugs Act que
legislava controles federais sobre alimentos e medicamentos, mas não incluíam
produtos cosméticos. (WILLIAMS; SCHMITT, 1996)
No entanto, em 1937, foi criado o “Elixir sulfanilamide”, que causou a morte de
mais de 100 pessoas por envenenamento, pela presença de etilenoglicol como
solvente (JANSSEN, WALLACE, 1981). A crise do Elixir Sulfanilamide consistiu em
uma tentativa de produção de antibiótico na forma líquida, com sabor aceitável. O
então comissário da Food and Drug Administration (FDA), Campbell, exigiu que a
empresa S.E. Massengill Co., responsável pela produção do produto, recolhesse o
elixir do mercado e enviou 239 inspetores da FDA em uma força tarefa para encontrar
todas as pessoas que tivessem recebido a droga. Um total de 107 pessoas morreram,
a maior parte crianças. (BORCHERS et al, 2007)
Após esse episódio, em junho de 1938 foi assinado o “The Food, Drug, and
Cosmetic Act”, pelo presidente Roosevelt, que trouxe diversas medidas que foram
mudanças bastante significativas às quais as empresas precisariam se adequar, como
a regulamentação de cosméticos, pela primeira vez; entre outras medidas que
incluíam atividades de empresas farmacêuticas e alimentícias. (JANSSEN,
WALLACE, 1981)
Foi a primeira lei no mundo em que estudos científicos de segurança passaram
a ser exigidos antes de uma droga ser comercializada. A FDA passou a ser o órgão
autorizado a inspecionar fábricas, entre outras medidas sanitárias. (BORCHERS et al,
2007)
Foi a partir de 1938, que cosméticos foram incluídos nos controles de
adulteração e produtos “mal rotulados”. Foi nesse ano, que o controle passou a ser
do órgão FDA. (WILLIAMS; SCHMITT, 1996)
A compilação das leis, que são chamadas de atos (acts) e as suas emendas
(amendments) formam o Código dos Estados Unidos.
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Nos anos seguintes após o ato de 1938, o mercado farmacêutico cresceu e as
empresas passaram a colocar em mercado de 200 a 400 novas drogas a cada ano,
com um pico de 559 sendo alcançado em 1949. (BORCHERS et al, 2007)
Novas mudanças aconteceram no órgão somente em 1948 com a introdução
do Miller Amendment que afirma que a Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e
Cosméticos se aplica a mercadorias regulamentadas pela agência que foram
transportadas de um estado para outro e chegaram ao consumidor. Posteriormente
em 1950 o Delaney Committee inicia a investigação do congresso sobre a segurança
de produtos químicos em alimentos e cosméticos, estabelecendo as bases para a
Miller Pesticides Amendment de 1954, a Food Additives Amendment de 1958 e a Color
Additives Amendment de 1960. (FDA, 2020k)
Em 1966, o Fair Packaging and Labeling Act passou a exigir que todos os
produtos de consumo no comércio interestadual fossem etiquetados de maneira
honesta e informativa, com a FDA aplicando disposições sobre alimentos,
medicamentos, cosméticos e dispositivos médicos. (FDA, 2020k)
No início da década de 1970, o Congresso dos Estados Unidos da América
passou a exigir que as empresas de cosméticos garantissem a segurança dos
ingredientes utilizados em seus produtos. (BOYER et al, 2017)
Nesse cenário, outras instituições importantes foram criadas na época, como o
Cosmetic Ingredient Review (CIR), em 1976, que tinha o objetivo de reportar
ingredientes cosméticos específicos, estabelecendo-os como seguros, partindo de
publicações de cientistas especializados. (WILLIAMS; SCHMITT, 1996)
Mais de 40 anos depois, o CIR continua sendo o único programa científico no
mundo dedicado a uma revisão sistemática, completa e contínua da segurança de
ingredientes cosméticos em um fórum público. (BOYER et al, 2017)
Já na Europa, na indústria de fragrâncias e perfumes, surge também o
International Fragrance Research Association e o The Research Institute for
Fragrance Materials, como objetivo de examinar os ingredientes de fragrâncias e
controlar o seu uso. O Comité de Liaison des Associations Européennes de l’Industrie
de la Perfumerie des Produits Cosmetique et de Toilette tratava-se do corpo
representante que publicava materiais e documentos consultivos, que cobriam a
segurança dos produtos de HPPC. (WILLIAMS; SCHMITT, 1996)
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Na Europa, antes de 1976 não existia um controle efetivo dos produtos
cosméticos, e a legislação local variava muito. Só a Alemanha já possuía um controle
bem desenvolvido, mas no restante dos países, somente após a criação da European
Economic Community, mais tarde chamada de European Community e hoje,
European Union, cuja existência permitia a livre circulação de mercadorias entre os
Estados membros e também tinha como objetivo a segurança dos consumidores, é
que as circunstâncias levaram ao acordo entre os Estados membros que seria
aplicado à toda a Comunidade. (WILLIAMS; SCHMITT, 1996)
O Japão, da mesma forma, incluiu os cosméticos na Pharmaceutical Affairs
Law, administrada pelo Ministério da Saúde e Bem-Estar. A lei exigia que os
fabricantes e importadores de cosméticos fossem licenciados e que cada cosmético
exposto ao mercado no Japão estivesse em conformidade com as monografias
padrões ou tivessem uma aprovação individual direta do Ministro. (WILLIAMS;
SCHMITT, 1996)
De forma geral, outros países também buscaram se regulamentar,
desenvolvendo suas próprias regras, mas a maior parte delas baseavam-se nas
regras desenvolvidas pelos três maiores mercados: Europa, Estados Unidos e Japão.
(WILLIAMS; SCHMITT, 1996)
No Brasil, em 1941 foi criada a Fundação do Sindicato da Indústria da
Perfumaria e Artigos de Toucador no Estado de São Paulo (SIPATESP), mas foi
somente em 1984 que foi iniciado o Painel de Dados do Mercado Setorial. (ABIHPEC,
2018)
A Anvisa foi criada somente em 1999, por meio da lei nº 9.782, de 26 de janeiro
de 1999 – que será melhor detalhada nos próximos tópicos. Garbossa e Campos
(2016) realizaram uma pesquisa referente à legislação cosmética brasileira e seus
impactos sobre a indústria no século XX. O estudo mostrou que a criação da agência
era necessária porque não havia sido publicada nenhuma resolução sobre a
segurança e a eficácia dos cosméticos para a indústria do setor até então. O
nascimento da Anvisa permitiu que existisse uma base regulatória para as indústrias
desse mercado. Houveram sim ações do governo voltadas para a vigilância sanitária
no século XX, como a criação do Ministério da Saúde e a instituição do Sistema
Nacional de Vigilância sanitária, no entanto, a criação da Anvisa foi essencial para
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enfrentar os desafios não só da área cosmética relacionados à segurança e eficácia
de seus produtos, mas também de todas as demais áreas da saúde.
No ano de 2003, entidades do Brasil, Argentina, Chile, Peru, Uruguai,
Venezuela, Colômbia, Equador, México e América Central reuniram-se para acordar
as premissas da Carta Compromisso sobre as diretrizes do Reconhecimento Mútuo.
Foi publicada então a primeira edição do Guia de Avaliação de Segurança de Produtos
Cosméticos, elaborado pela Anvisa. (ABIHPEC, 2018)
Esse guia, que em 2012 passou por uma atualização, tendo sua 2ª edição
publicada, já trazia na época determinações importantes que visavam padronizar o
entendimento dos conceitos de segurança e eficácia de produtos cosméticos, no que
diz respeito às referências oficiais que os laboratórios deveriam seguir durante a
realização dos estudos clínicos. (ABIHPEC, 2018)
Em 2005, através da publicação da Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº
211 de 14 de julho de 2005, a Anvisa dividiu os produtos cosméticos em duas
classificações de grau de risco: 1 e 2. Neste momento, houve um grande avanço
tecnológico no processo de regularização de produtos que passou a ser feito através
de uma plataforma eletrônica. Totalmente eletrônico para produtos de grau 1 e
parcialmente para produtos de grau 2. O conceito dessa divisão de grau de risco,
apesar de já ter passado por atualizações no que diz respeito às regras para
regulamentação, é vigente ainda hoje. A RDC nº 211/2005, por sua vez, já foi
revogada. Hoje, a resolução que a substitui é a RDC nº 07 de 10 de fevereiro de 2015
Foi também em 2005 que as regras técnicas sanitárias foram harmonizadas e
reconhecidas pelas autoridades sanitárias representantes do Mercosul. (ABIHPEC,
2018)

4.2.3.2. O papel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária

O setor regulado pela Anvisa envolve bens e serviços socialmente estratégicos,
considerando a essencialidade para a proteção da saúde e da população. Ao longo
da história de modo geral, surgiram muitas externalidades no setor, devido aos
inúmeros casos de riscos e agravos à saúde, ao meio ambiente e à economia. O
desenho institucional de uma agência reguladora interessa, portanto, não somente ao

39

governo – por questões políticas e sociais – mas também ao mercado e à sociedade.
(PROENÇA; COSTA; MONTAGNER, 2009)
A Anvisa, foi a agência escolhida pelo governo federal através do PRO-REG
para ser o piloto do projeto voltado a avaliar o impacto da regulação nos segmentos
da economia que estão sob sua responsabilidade. A Anvisa já havia promovido um
seminário internacional sobre impacto regulatório no mesmo ano de criação do PROREG e, desde 2006, a agência já desenvolvia um programa interno para a melhoria
do seu processo de regulamentação. (ANVISA, 2020d)
Em setembro de 2008, a Anvisa publicou o Guia para o Programa de Melhoria
do Processo de Regulamentação da Anvisa, denominado de Boas Práticas
Regulatórias, onde se reúnem iniciativas para aperfeiçoamento de atividades
regulatórias, desde o mapeamento e a simplificação do macroprocesso de
regulamentação, até as ações relativas à compilação, consolidação e revisão de atos
normativos (ANVISA, 2008). O aprimoramento e a modernização da atuação
regulatória da agência promoveriam maior previsibilidade, transparência e
estabilidade ao processo regulatório, tornando o ambiente seguro para a população e
favorável ao desenvolvimento social e econômico do país. As ações propostas foram
implementadas gradualmente e entre outras medidas, destacam-se a implementação
de AIR e Agenda Regulatória (AR), que fortaleceram a participação social na
regulação,

associados

à

sistematização

e

coordenação

do

processo

de

regulamentação da agência. (PROENÇA; COSTA; MONTAGNER, 2009)
Em 2009, a Anvisa publicou sua primeira AR, que foi uma iniciativa inovadora
da administração pública federal, contendo temas prioritários apontados pela Diretoria
Colegiada da agência após ouvir a sociedade.
Desde então, a Anvisa publicou a sua AR para todos os anos, fortalecendo a
governança regulatória no campo da vigilância sanitária. Cada agenda possui as listas
dos temas e especificidades do processo de construção e acompanhamento das
prioridades da Anvisa para cada período. Quando um assunto é inserido na AR, o
mesmo está na primeira etapa do processo regulatório. Os temas envolvidos estão
relacionados aos processos de trabalho, exigências, requisitos referentes a produtos,
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serviços e estabelecimentos regulados pela Anvisa. A participação colaborativa de
toda a população é incentivada. (ANVISA, 2020a)
A Anvisa publicou em 2018 a Portaria n° 1.741/2018, que dispõe sobre as
diretrizes e os procedimentos para melhoria da qualidade regulatória na agência.
Publicou ainda a Orientação de Serviço n° 56/2018, que dispõe sobre o fluxo para a
elaboração e a deliberação de instrumentos regulatórios, em consonância com a
Portaria n° 1.741/2018. Estes instrumentos instituíram o Novo Modelo Regulatório da
agência, com o objetivo de dar maior robustez à fase de estudos iniciais de propostas
de regulação, através do aprimoramento do processo interno de elaboração e revisão
de atos normativos. Neste modelo, a AIR é a segunda etapa da construção da
intervenção regulatória e define que ela precederá as propostas de adoção e de
alteração de atos normativos de interesse geral. Os resultados devem ainda ser
publicados na forma de relatório. A imagem abaixo ilustra o objetivo de atuação dos
dois atos normativos citados:
Imagem 1 – Novo Modelo Regulatório da Anvisa

Fonte: Elaborado pelo autor com base na ANVISA (2020b)

A Anvisa conta com um Conselho Consultivo, que é um instrumento de
participação social, composto por representantes da União, dos estados, nos
municípios, dos produtores, comerciantes, comunidade científica e da sociedade civil.
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O Conselho propõe à Diretoria Colegiada diretrizes e recomendações técnicas de
assuntos de interesse da agência, opinam sobre as propostas de políticas
governamentais, apreciam e emite pareceres sobre os relatórios anuais, requisitam
informações e elaboram proposições a respeito das ações da Anvisa. (ANVISA,
2020c)
Existem ainda outras ferramentas de transparência da agência, como a
ouvidoria, cujo Ouvidor é indicado pelo Ministro da Saúde para mandato de dois anos
e é vedado de ter interesse direto ou indireto em quaisquer empresas ou pessoas
sujeitas à área de atuação da Anvisa.
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5 RESULTADOS

5.1 Constituição de uma Pessoa Jurídica: Brasil x Mundo
Os países ao redor do mundo diferem significativamente na forma como
regulam a entrada de novos negócios. A constituição de pessoa jurídica refere-se ao
procedimento para se abrir uma empresa perante o Estado, até se obter a legalização
mínima para um estabelecimento passar a ter direitos e obrigações.
Os dados publicados pelo Doing Business – que é um relatório publicado
anualmente pelo Banco Mundial, no qual se avaliam aspectos da regulamentação e
prática de negócios usando estudos de caso específicos com premissas padronizadas
– demonstram a força do ambiente de negócios de 190 economias, sendo pontuada
e classificada em um ranking (comparando as economias entre si) com base no
desempenho de uma economia em cada uma das áreas incluídas na facilidade de se
fazer negócios, sendo elas: abertura de empresas, obtenção de alvarás de
construção, obtenção de eletricidade, registro de propriedades, obtenção de crédito,
proteção

dos

investidores

minoritários, pagamento

de

impostos,

comércio

internacional, execução de contratos e resolução de insolvências. Uma área adicional,
contratação de trabalhadores, também é medida, mas não está incluída no ranking.
São 190 economias medidas e dispostas com suas respectivas pontuações. A
facilidade de fazer negócios mostra a posição absoluta de uma economia em relação
ao melhor desempenho regulatório, em comparação às de outras economias.
(WORLD BANK GROUP, 2020c)
Na análise do indicador Abertura de Empresas – tópico que mede o número de
procedimentos, tempo, custo e requisito de capital mínimo, para uma empresa de
porte pequeno a médio iniciar formalmente a operação na maior cidade comercial
daquela economia – o Doing Business utiliza uma empresa padronizada que é
totalmente nacional, com capital inicial equivalente a 10 vezes a renda per capita, que
realiza atividades industriais ou comerciais em geral e emprega de 10 a 50 pessoas
um mês após o início das operações. Os indicadores de início de negócios consideram
dois casos de empresas locais de responsabilidade limitada que são idênticas em
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todos os aspectos. A rodada mais recente de coleta de dados para o projeto foi
concluída em maio de 2019. (WORLD BANK GROUP, 2020d)
No relatório de 2020, o Brasil aparece na posição 138 do ranking para o
indicador abertura de empresas. O tempo médio é de 17 dias. Os EUA, por exemplo,
estão na posição 55 do ranking, com um tempo médio de abertura de empresa de 4
dias. Em primeiro lugar, encontra-se a Nova Zelândia, na qual o tempo médio para a
abertura de uma empresa é de 0,5 dia. O relatório conta ainda com uma pontuação,
com a qual, a facilidade de fazer negócios ajuda a avaliar o nível absoluto de
desempenho regulatório ao longo do tempo, ou seja, o relatório pontua as economias
de referência em relação às melhores práticas regulatórias, mostrando a proximidade
com o melhor desempenho regulatório em cada indicador do Doing Business. A
facilidade de realização de negócios na economia se reflete em uma escala de 0 a
100, em que 0 representa o menor e 100 representa o melhor desempenho. Nesse
contexto, o Brasil encontra-se atualmente com a pontuação de 81.3.
Vale ressaltar que a pesquisa é feita somente nas cidades de São Paulo e Rio
de Janeiro e não englobam, portanto, todos os estados brasileiros, que possuem seus
prazos e parte da regulação própria para a abertura de empresas.
A tabela 2, conta com a posição do Brasil no ranking do indicador abertura de
empresas e também da pontuação do Brasil na facilidade de negócios, nos últimos 6
relatórios anuais publicados pelo Doing Business:
Tabela 2 – Ranking e Pontuação no Indicador Abertura de Empresas
Ano
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Ranking - Abertura de Empresa Pontuação - Abertura de Empresa
138
81,30
140
80,23
176
65,05
175
65,04
174
64,33
167
63,37

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados publicados no World Bank Group (2020b)

Desde o primeiro relatório Doing Business publicado, em 2003, foram 3.800
reformas regulatórias, a maior parte delas nas áreas de abertura de negócio, obtenção
de crédito, pagamento de impostos e resolução de insolvência (WORLD BANK
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GROUP, 2020c). De maio de 2018 a maio de 2019, foram introduzidas 294 reformas
regulatórias no ambiente de negócios de 115 economias ao redor do mundo, nas
áreas que são medidas pelo Doing Business. A maior parte dessas reformas foi no
indicador de abertura de empresas, obtenção de alvará de construção, eletricidade e
pagamento de impostos. A resolução de insolvências ficou em última posição.
(WORLD BANK GROUP, 2020a)
Dentro do escopo das 294 reformas regulatórias, o Brasil participou com a
facilitação no início de uma empresa – o que reflete no indicador de abertura de
empresas – agilizando o registro de empresas e diminuindo o custo do certificado
digital; lançando sistemas digitais para registro de empresas, licenciamento e
notificações de empregos (WORLD BANK GROUP, 2020b).
Uma análise para o cenário brasileiro exclusivamente, onde são analisadas 32
cidades, é o relatório denominado Índice de Cidades Empreendedoras, que foi
publicado em 2017 pela Endeavor Brasil. Neste relatório, foram usados como
determinantes: o ambiente regulatório, a infraestrutura, mercado, acesso a capital,
inovação, capital humano e cultura empreendedora. (ENDEAVOR BRASIL, 2017)
Trinta e duas cidades brasileiras foram analisadas. São Paulo encontra-se na
melhor posição nos determinantes de acesso a capital e infraestrutura, ficando com a
melhor posição na pontuação geral de cidades empreendedoras. (ENDEAVOR
BRASIL, 2017)
A cidade que obteve a melhor posição para o determinante ambiente
regulatório, foi Joinville, enquanto São Paulo, que por um lado lidera a pontuação
geral, ficou em 25° posição. Este indicador levou em consideração o tempo para os
processos:

abertura

de

empresas,

regularização

de

imóveis,

taxa

de

congestionamento em tributos estaduais; custos de impostos: alíquota interna média
do ICMS, alíquota média do IPTU, número médio de incentivos fiscais estaduais,
alíquota média do ISS; e, por fim, complexidade tributária: obrigações acessórias
estaduais e municipais, número de atualizações tributárias estaduais e municipais e
emissão de certidões negativas de débitos municipais. (ENDEAVOR BRASIL, 2017)
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5.2 O segmento de cosméticos no Brasil e no Mundo

O Brasil ocupa atualmente a quarta posição do ranking dos maiores
consumidores de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos do mundo, o
que representa um valor de US$ 29.616 bilhões, que é quase metade da receita
gerada pela América Latina. O líder atual do ranking são os Estados Unidos (US$
92.853) e tem China (US$ 69.151) e Japão (US$38.900) na segunda e terceira
posições, respectivamente. Por outro lado, o Brasil ocupa a trigésima terceira posição
no ranking do consumo per capita. Já o mercado digital (e-commerce) de produtos
cosméticos acompanha o aumento de consumo de cosméticos no país e tem crescido
progressivamente. Em 2018, o Brasil atingiu a posição de segundo país que mais
acessou sites de cosméticos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. (ANVISA,
2020f)
Os gráficos 1 e 2 mostram, respectivamente, a repartição do mercado (market
share) relacionado ao setor de cosméticos em todo o mundo em 2019 e o crescimento
mundial do setor de cosméticos ao longo de nove anos (de 2010 a 2018).
Gráfico 1 – Repartição do Mercado Cosmético Por Zona Geográfica
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Fonte: Elaborado pelo autor usando como base informações extraídas da L'oréal (2019)
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Gráfico 2 - Crescimento do Mercado Mundial de Cosméticos em 9 Anos
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Fonte: Elaborado pelo autor usando como base informações extraídas da L'oréal (2019)

Ao final de 2018, de acordo com o relatório que mostra o Panorama do Setor
de Cosméticos publicado pela Associação Brasileira de Produtos de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), o Brasil contava com 2.794 empresas do setor
regularizadas na Anvisa, ou seja, empresas com Autorização de Funcionamento
(AFE) ativa. São Paulo é o estado com maior quantidade de empresas regularizadas,
contando com 1.164 empresas, ao final de 2018, o que representa aproximadamente
41,7% do total. (ABIHPEC, 2019a)
Ao final de 2017, o Brasil contava com 2.718 empresas atuantes no segmento
(ABIHPEC, 2018). Assim, de 2017 para 2018, houve um crescimento de 2,8% de
empresas regularizadas junto à Anvisa no mercado de HPPC, com um aumento total
de 76 novas empresas regularizadas (ABIHPEC, 2019a).
O setor tem ganho novas empresas não apenas pelo crescimento natural da
indústria, mas também pelo surgimento de perfis diferenciados de empresas que
estão ganhando espaço no mercado. De acordo com uma matéria publicada na revista
Cosmetics&Toiletries, nos últimos anos o mercado vive mudanças comportamentais
e ganha novas tecnologias que alteram as formas de comercialização e de serviços.
A chamada transformação digital, que impulsionou a integração entre ponto de venda
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off-line e on-line, precisa estar atrelada a um plano estratégico consistente.
(FRANQUILINO, 2019)

5.3 Estrutura regulatória sanitária no Brasil

A lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 definiu o Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária (SNVS), que é organizado e estruturado no nível federal, estadual e
municipal, mas com responsabilidades compartilhadas. Esta mesma lei criou a Anvisa,
que é definida como uma “autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da
Saúde, com sede e foro no Distrito Federal, prazo de duração indeterminado e atuação
em todo território nacional.” (BRASIL, 1999)
De acordo com o artigo 6° desta mesma lei:
A Agência terá por finalidade institucional promover a proteção
da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da
produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à
vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos
insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle
de portos, aeroportos e de fronteiras. (BRASIL, 1999)

No nível federal está também o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em
Saúde (INCQS), que é uma unidade da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Este atua
na pesquisa de novas tecnologias, educação e, no âmbito da regulamentação
sanitária, destaca-se a atuação no controle de qualidade de insumos, produtos,
ambientes e serviços, cooperando com a Anvisa e com os demais órgãos sanitários
envolvidos no SNVS, realizando ensaios, fornecendo padrões científicos de
referência, desenvolvendo ensaios de proficiência, com objetivo de avaliar a
confiabilidade dos resultados produzidos por outros laboratório ou pelo próprio
INCQS, entre outras ações científicas fundamentais para a segurança dos produtos,
serviços e laboratórios. (INCQS, 2019)
Em 2004 foi criado o Sistema Nacional de Informação em Vigilância Sanitária
(Sinavisa), no entanto, apesar desse sistema permitir às vigilâncias sanitárias locais
cadastrarem estabelecimentos, programarem inspeções e organizarem seus planos
de ação, o mesmo não ganhou força para se consolidar como a grande fonte de
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informações, já que a própria Anvisa nunca registrou suas ações no sistema. (MAIA;
GUILHEM, 2016)
No nível estadual, estão os órgãos de vigilância sanitária estaduais e o
Laboratório Central de cada uma das 27 Unidades da Federação. No caso do Estado
de São Paulo, a vigilância sanitária estadual é o Centro de Vigilância Sanitária (CVS),
que é um órgão da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e foi criado através
do decreto nº 26.048, de 15 de outubro de 1986, tendo como objetivo:
[...] planejar, coordenar, supervisionar, realizar estudos e
propor normas e programas de Vigilância Sanitária, no que concerne
a:
I.

Prestação de serviço de saúde;

II.

Indústria e comércio de produtos relacionados à saúde;

III.

Ações sobre o meio ambiente. (SÃO PAULO, 1986)

Ele é composto atualmente (dado obtido em maio/2019) pelas equipes
municipais (645) e estaduais (regionais) (28) de vigilância sanitária de todo o estado
de São Paulo. (CVS, 2019)
De acordo com a o parágrafo primeiro do artigo 6º, capítulo I da lei nº 8.080, de
19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), que determinou novas atribuições
à CVS no que diz respeito a saúde do trabalhador e ao meio ambiente:
Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações
capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde,
abrangendo:
I.
o controle de bens de consumo que, direta e
indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as
etapas e processos, da produção ao consumo; e
II.
o controle da prestação de serviços que se relacionem
direta ou indiretamente com a saúde. (BRASIL, 1990)

A lei nº 10.083, de 23 de setembro de 1998 dispõe sobre o Código Sanitário do
Estado de São Paulo. Entre as principais determinações relacionadas ao assunto de
interesse deste trabalho, podemos destacar os seguintes artigos:
Artigo 37 – Entende-se por produtos e substâncias de
interesse à saúde os alimentos, águas minerais e de fontes, bebidas,
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aditivos, medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, correlatos,
cosméticos,
perfumes,
produtos
de
higiene,
saneantes,
domissanitários (inseticidas, raticidas), agrotóxicos, materiais de
revestimento e embalagens ou outros produtos que possam trazer
riscos à saúde.
Artigo 38 – Compete à autoridade sanitária a avaliação e
controle do risco, normatização, fiscalização e controle das condições
sanitárias e técnicas da importação, exportação, a extração,
produção,
manipulação,
beneficiamento,
acondicionamento,
transporte, armazenamento, distribuição, dispensação esterilização,
embalagem e reembalagem, aplicação, comercialização e uso,
referentes aos produtos e substâncias de interesse à saúde.
[...]
Artigo 86 – Todo estabelecimento de interesse à saúde, antes
de iniciar suas atividades, deverá encaminhar à autoridade sanitária
competente declaração de que suas atividades, instalações,
equipamentos e recursos humanos obedecem à legislação sanitária
vigente, conforme modelo a ser estabelecido por norma técnica, para
fins de obtenção de licença de funcionamento através de
cadastramento. (SÃO PAULO, 1998)

O Sevisa, definido como Sistema Estadual de Vigilância Sanitária, do estado
de São Paulo é um subsistema do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele integra-se ao
SNVS, sob a coordenação federal da Anvisa e participa do INCQS/Fiocruz,
compartilhando responsabilidades nas áreas de saúde – Secretaria de Vigilância em
Saúde do Ministério da Saúde – através da integração às suas ações e programas.
Foi com o Decreto nº 44.954, de 06 de junho de 2000, que se definiu o campo de
atuação do Sevisa e a necessidade de integração intergovernamental das
informações referentes ao Cadastro Estadual de Vigilância Sanitária – CEVS e às
licenças de funcionamento. Definiu-se também que o CVS, é o órgão coordenador do
Sevisa. (CVS, 2019)
Mais tarde, por meio da Resolução SS-72, de 5 de junho de 2002, instituiu-se
o Sistema de Informação em Vigilância Sanitária – SIVISA no estado de São Paulo,
como uma ferramenta de trabalho e de gerência dos órgãos de vigilância sanitária que
compõem o Sevisa no âmbito do SUS. Conforme primeiro parágrafo do artigo 1 dessa
resolução:
O SIVISA é um sistema informatizado com base municipal,
descentralizado e hierarquizado, que tem por finalidades subsidiar o
planejamento e a avaliação das ações de vigilância sanitária, assim
como padronizar o cadastramento dos estabelecimentos,
equipamentos e locais de atuação dos órgãos de vigilância sanitária

50

do Estado de São Paulo atendendo ao disposto no Decreto Estadual
n° 44.954, de 06 de junho de 2000. (SÃO PAULO, 2002)

Essa resolução foi revogada em 18 de abril de 2017, com a publicação da
Resolução SS-26, de 17 de abril de 2017, em virtude da versão web do SIVISA,
garantindo a alimentação e permanente atualização do SIVISA.
No nível municipal, estão os serviços de Vigilâncias Sanitárias locais dos 5.561
municípios brasileiros, muitos dos quais ainda em fase de organização. No caso do
município de São Paulo, trata-se da Coordenadoria de Vigilância em Saúde
(COVISA). A COVISA, por sua vez, foi criada em 2003. Ela possui as seguintes
divisões: Divisão de Vigilância de Produtos e Serviços de Interesse da Saúde; Divisão
de Vigilância Epidemiológica; Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental; Divisão de
Vigilância de Zoonoses; Divisão de Vigilância em Saúde do Trabalhador; Divisão de
Gestão de Pessoas; Divisão de Administração e Finanças; Divisão de Informação em
Vigilância em Saúde.
A COVISA, sendo o órgão responsável pela regulamentação sanitária da
cidade de São Paulo, é a entidade que emite o Cadastro Municipal de Vigilância em
Saúde (CMVS), regulamentado hoje pela Portaria n° 2.215/2016 SMS, publicada no
Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 14/12/2016 e retificada em 24/12/2016.
Essa portaria adota, portanto, o SIVISA como ferramenta de apoio à gestão dos
órgãos de vigilância à saúde do município (SMVS – Sistema Municipal de Vigilância
Sanitária). E, para fins de SMVS, adota a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para
identificar as atividades dos estabelecimentos e dos serviços ligados à área da saúde.
A portaria n° 2.215/2016 conta com diversos anexos, contendo os formulários
específicos a serem usados para cada tipo de estabelecimento a ser licenciado
(CMVS), as orientações de documentos a serem apresentados e também com a lista
de CNAE, indicando as atividades que estão compreendidas e não compreendidas
em cada código, se é passiva de ter o CMVS e os prazos de renovação. O CMVS é o
documento base para a obtenção da AFE junto ao órgão sanitário federal.
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5.4 Estudo Comparativo do Ambiente Institucional do Brasil e dos Estados Unidos

Neste tópico, serão detalhados os ambientes institucionais brasileiro e
americano no que diz respeito à abertura e funcionamento (operações) de uma
indústria de cosméticos cujas principais atividades são as de importação e distribuição
de produtos. Os Estados Unidos foram a nação de base comparativa neste trabalho,
tendo em vista que a FDA, que é o órgão sanitário regulador americano, possui
atuação em todos os estados da federação americana, de forma semelhante à
atuação da Anvisa no território brasileiro. Além disso, o Brasil e os Estados Unidos
fazem parte da Cooperação Internacional sobre Regulamentação de Cosméticos
(International Cooperation on Cosmetics Regulation – ICCR) que é um grupo
internacional voluntário composto pelas autoridades reguladoras de cosméticos do
Brasil, Estados Unidos, Canadá, UE e Japão. O grupo se reúne anualmente para
debater a respeito da regulação de cosméticos e também para estabelecer um diálogo
com as associações comerciais da indústria.
Não obstante, os Estados Unidos possui seu aparato regulatório mais próximo
das recomendações da Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) e da Cooperação Internacional sobre Regulamentação de
Cosméticos (International Cooperation on Cosmetics Regulation – ICCR), cujos
direcionamentos baseiam-se em aumentar a eficiência econômica por meio da
redução de barreiras à competição e à inovação, utilizando a desregulamentação e
fornecendo estrutura para a supervisão das atividades do mercado.
Por outro lado, vale ressaltar que para alguns tópicos aqui discriminados, tendo
em vista o formato do ambiente institucional brasileiro, foi necessária a apresentação
de detalhes sobre o funcionamento de um órgão brasileiro local, ao invés do federal –
Anvisa. Nesses casos, sempre são usados os dados relacionados à COVISA, que
corresponde à autoridade sanitária local do município de São Paulo, cidade onde está
alocada grande parte das indústrias cosméticas brasileiras.
Os tópicos iniciarão com uma breve definição do assunto que está sendo
abordado e com as informações dos requisitos brasileiros e por fim, são detalhados
os requisitos americanos. Estes últimos, foram coletados em sua maior parte

52

diretamente das informações publicadas pela FDA. Alguns processos, por não serem
obrigatórios, possuem pouco detalhamento por parte da agência americana.
5.4.1 Regularização sanitária
No Brasil, para que uma empresa cosmética possa dar início às suas atividades
em território nacional, do ponto de vista sanitário, após a constituição de pessoa
jurídica, a mesma deve requerer a AFE, junto à Anvisa e, Licença ou Alvará Sanitário
de Funcionamento junto ao órgão de vigilância sanitária local. A emissão da licença
em esfera municipal ou estadual irá depender do nível de descentralização das ações
de vigilância sanitária de cada estado e município brasileiro. Ele somente será emitido
mediante uma inspeção local, adicionado de uma juntada de documentos que serão
avaliados por profissionais pertencentes ao órgão, para verificação das condições
operacionais do local que está sendo habilitado. A licença é o documento requerido
pela Anvisa para emissão da AFE, já que é o órgão sanitário local o responsável por
realizar a inspeção sanitária requerida para a obtenção da Licença.
A RDC nº 16, de 1 de abril de 2014 dispõe sobre os critérios para
peticionamento de AFE e Autorização Especial (AE) de Empresas. Esta última – AE –
diz respeito a empresas que trabalham com insumos farmacêuticos e medicamentos
sujeitos a controle especial, conforme preconiza a Portaria nº 344, de 12 de maio de
1998 (Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a
controle especial), atividade esta que não se enquadrará no escopo deste trabalho.
A definição de AFE de acordo com o item II do art. 2 da RDC nº 16/2014 é:
[...] ato de competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
contendo autorização para o funcionamento de empresas ou
estabelecimentos, instituições e órgãos, concedido mediante o
cumprimento dos requisitos técnicos e administrativos constantes
desta Resolução. (BRASIL, 2014)

E ainda “Autoridade sanitária: Agência Nacional de Vigilância Sanitária e
entes/órgãos de vigilância sanitária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.
(BRASIL, 2014)
Vale ressaltar também a abrangência desta Resolução, que está descrita no
Artigo 3, a ver:
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A AFE é exigida de cada empresa que realiza as atividades de
armazenamento, distribuição, embalagem, expedição, exportação,
extração, fabricação, fracionamento, importação, produção,
purificação, reembalagem, síntese, transformação e transporte de
medicamentos e insumos farmacêuticos destinados a uso humano,
cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes, saneantes e
envase ou enchimento de gases medicinais. (BRASIL, 2014)

Assim como a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 que dispõe sobre a
vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos
farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras
providências. Vale destacar os artigos 1° e 2° desta lei:
Art. 1º – Ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária instituídas
por esta Lei os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos
e correlatos, definidos na Lei nº 5991, de 17 de dezembro de 1973,
bem como os produtos de higiene, os cosméticos, perfumes,
saneantes domissanitários, produtos destinados à correção estética e
outros adiante definidos.
Art. 2º – Somente poderão extrair, produzir, fabricar, transformar,
sintetizar, purificar, fracionar, embalar, reembalar, importar, exportar,
armazenar ou expedir os produtos de que trata o Art. 1º as empresas
para tal fim autorizadas pelo Ministério da Saúde e cujos
estabelecimentos hajam sido licenciados pelo órgão sanitário das
Unidades Federativas em que se localizem. (BRASIL, 1976)

Não poderia deixar de ser citado ainda o Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de
2013, que regulamenta as condições para o funcionamento de empresas sujeitas ao
licenciamento sanitário, e o registro, controle e monitoramento, no âmbito da vigilância
sanitária, dos produtos de que trata a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, e dá
outras providências.
Em seus artigos 2º e 3º, esclarece sobre a obrigatoriedade da AFE e da licença
sanitária de funcionamento para as atividades supracitadas, a ver:
Art. 2º O exercício de atividades relacionadas aos produtos referidos
no art. 1º da Lei nº 6.360, de 1976, dependerá de autorização da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa e de licenciamento
dos estabelecimentos pelo órgão competente de saúde dos Estados,
Distrito Federal ou Municípios, observados os requisitos técnicos
definidos em regulamento desses órgãos.
Parágrafo único. As atividades exercidas pela empresa e as
respectivas categorias de produtos a elas relacionados constarão
expressamente da autorização e do licenciamento referidos no caput.
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Art. 3º Para o licenciamento de estabelecimentos que exerçam
atividades de que trata este Decreto pelas autoridades dos Estados,
Distrito Federal ou Municípios, o estabelecimento deverá:
I. Possuir autorização emitida pela Anvisa de que trata o caput do art.
2º;
II. Comprovar capacidade técnica e operacional, e a disponibilidade
de instalações, equipamentos e aparelhagem imprescindíveis e em
condições adequadas à finalidade a que se propõe;
III. Dispor de meios para a garantia da qualidade dos produtos e das
atividades exercidas pelo estabelecimento, nos termos da
regulamentação específica;
IV. Dispor de recursos humanos capacitados ao exercício das
atividades; e
V. Dispor de meios capazes de prevenir, eliminar ou reduzir riscos
ambientais decorrentes das atividades exercidas pelo
estabelecimento que tenham efeitos nocivos à saúde. (BRASIL,
2013a)

A AFE é um documento cuja renovação não é requerida, mas qualquer
alteração relacionada às informações do estabelecimento precisa ser atualizada junto
ao órgão local e, após aprovação, encaminhada à Anvisa para análise.
Na cidade de São Paulo, a inspeção no local a ser licenciado, bem como a
emissão da licença sanitária, é realizada pela COVISA.
É importante ressaltar que os órgãos sanitários locais poderão possuir suas
próprias legislações para regularização de estabelecimentos – tendo em vista que os
órgãos sanitários locais possuem autonomia para emitir legislações - devendo cada
estabelecimento/empresa adequar a sua estrutura e suas atividades às exigências
locais e também às exigências federais, sempre tomando o devido cuidado para
atender a todos os requisitos.
A renovação da licença sanitária deverá ocorrer com base na legislação
específica do órgão local. No caso da COVISA, a legislação atual contempla a
obrigatoriedade de renovação para 2 ou 3 anos, ou ainda a não obrigatoriedade, a
dependente da atividade do estabelecimento (CNAE).
No que diz respeito à responsabilidade técnica, torna-se essencial frisá-la. De
acordo com a lei, então:

55

TÍTULO IX
Da Responsabilidade Técnica
Art. 53 – As empresas que exerçam as atividades previstas nesta
Lei ficam obrigadas a manter responsáveis técnicos legalmente
habilitados suficientes, qualitativa e quantitativamente, para a
adequada cobertura das diversas espécies de produção, em cada
estabelecimento.
Art. 54 – Caberá ao responsável técnico elaborar o relatório a ser
apresentado ao Ministério da Saúde, para fins de registro do
produto, e dar assistência técnica efetiva ao setor sob sua
responsabilidade profissional.
Art. 55 – Embora venha a cessar a prestação de assistência ao
estabelecimento, ou este deixe de funcionar, perdurará por um ano,
a contar da cessação, a responsabilidade do profissional técnico
pelos atos até então praticados.
Art. 56 – Independentemente de outras cominações legais, inclusive
penais, de que sejam passíveis os responsáveis técnicos e
administrativos, a empresa responderá administrativa e civilmente
por infração sanitária resultante da inobservância desta Lei e de
seus regulamentos e demais normas complementares. (BRASIL,
1976)

Não obstante, vale ressaltar também o que diz o Decreto n° 8.077/2013:
Art. 5º – Os estabelecimentos que exerçam atividades previstas
neste Decreto ficam obrigados a manter responsável técnico
legalmente habilitado.
[...]
Art. 24 – Sem prejuízo de outras cominações legais, inclusive
penais, as pessoas físicas e jurídicas e os responsáveis técnicos e
legais responderão civil e administrativamente por infração sanitária
resultante da inobservância da Lei nº 6.360, de 1976, deste Decreto
e das demais normas sanitárias, nos termos da Lei nº 6.437, de
1977. (BRASIL, 2013a)

Fica clara, portanto, que a necessidade de um profissional legalmente
habilitado é uma obrigatoriedade definida pelo governo. Este profissional, no caso das
empresas no segmento de cosméticos deverá ter formação nas áreas química ou
farmacêutica (formações estas que habilitam o profissional ao trabalho com produtos
de HPPC). Caberá ao conselho de classe profissional avaliar e aprovar as assunções
e alterações de profissional, bem como o registro do estabelecimento junto ao
conselho.
O profissional designado como responsável técnico de um determinado
estabelecimento terá como obrigação zelar pelo cumprimento das boas práticas, pela
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qualidade e pela segurança não somente das atividades desenvolvidas no local, como
também pelos produtos, serviços e informações que chegam aos envolvidos na
operação, sejam eles clientes, consumidores ou mesmo funcionários. Este
profissional responde ainda civil e criminalmente por infrações nas quais sejam
comprovadas a negligência do profissional, a qualquer hora e não apenas nas horas
de serviço. (CRQ, 2019)
As empresas que importam produtos considerados exclusivamente cosméticos
nos Estados Unidos não são obrigadas a se registrar na FDA, e um número de registro
não é exigido para importar cosméticos para esse país. De acordo com a lei, os
fabricantes também não são obrigados a registrar seus estabelecimentos de
cosméticos, no entanto, a FDA incentiva as empresas cosméticas nacionais e
estrangeiras a registrar seus estabelecimentos e apresentar as Declarações de
Ingredientes de Produtos Cosméticos (em inglês Cosmetic Product Ingredient
Statements) através do Voluntary Cosmetic Registration Program (VCRP), que é um
programa de registro voluntário, por meio de um sistema online de registro. Somente
proprietários ou operadores de instalações de fabricação ou embalagem de
cosméticos podem registrar seus estabelecimentos (antes ou depois de seus produtos
entrarem na distribuição comercial e para venda aos consumidores). A FDA atribui um
número de registro a cada local. No entanto não há obrigatoriedade por parte da
empresa em registrar-se, visto que o programa é voluntário. Distribuidores, por sua
vez, não podem registrar um estabelecimento. (FDA, 2020b)
O VCRP ajuda a FDA no monitoramento do mercado, já que os registros dos
estabelecimentos não são obrigatórios, os envios voluntários fornecem à FDA uma
melhor estimativa das informações disponíveis sobre produtos e ingredientes
cosméticos, sua frequência de uso e negócios envolvidos em sua fabricação e
distribuição. (FDA, 2020n)
Dentro desse contexto de estabelecimentos que podem optar em registrar-se
voluntariamente ou não junto à autoridade sanitária, vale ressaltar que as leis que
existem relacionadas aos cosméticos nos Estados Unidos – com destaque para duas
principais: Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act) e a Fair Packaging and
Labeling Act (FPLA) – devem ser seguidas pelas empresas que produzem ou
importam produtos cosméticos para os Estados Unidos. Assim, independentemente
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da opção da empresa em registrar-se ou não junto ao VCRP, elas estão sujeitas às
penalidades legais e às fiscalizações das instalações das fábricas, coleta de amostras
para análise, fiscalização nas importações e acompanhamento de reclamações de
efeitos adversos, por parte da FDA. (FDA, 2020m)
Por outro lado, muitos produtos que são considerados cosméticos em outras
nações, incluindo o Brasil, não são considerados apenas cosméticos nos Estados
Unidos. Se o produto for destinado para uso terapêutico, como, por exemplo, para
tratar ou prevenir doenças, ou para afetar uma estrutura ou função corporal, ele é
considerado um medicamento (lei FD&C, 201(g)). Alguns produtos podem atender ao
disposto nas duas classificações: cosméticos e medicamentos. Por exemplo, um
shampoo é um cosmético porque sua finalidade é limpar o cabelo. Um tratamento
anticaspa é uma droga porque seu uso pretendido é o tratamento da caspa.
Consequentemente, um shampoo anticaspa é um cosmético e um medicamento.
Outros exemplos são desodorantes que são antitranspirantes e hidratantes,
maquiagens comercializadas com alegação de proteção solar. Sendo assim, as
empresas que produzem ou importam tais produtos, precisam cumprir os requisitos
para cosméticos e medicamentos. (FDA, 2020j)
As empresas de medicamentos precisam registrar seus estabelecimentos
obrigatoriamente junto à FDA, de acordo com a Section 510 da FD&C Act. Essas
empresas nacionais ou estrangeiras devem, no momento do registro, listar todos os
medicamentos fabricados, manipulados ou processados para distribuição comercial
nos Estados Unidos. Além disso, os estabelecimentos estrangeiros devem identificar
um agente e importadores dos Estados Unidos no momento do registro. (FDA, 2020d)
Existem três etapas, ou submissões, que são necessárias para registrar um
estabelecimento e listar um medicamento na FDA: Registro do Estabelecimento,
Formulário de Código do Rotulador e Lista de Produtos. Cada uma dessas etapas
requer um envio inicial, seguido por atualizações / renovações periódicas para manter
um status preciso e atual. O registro é necessário dentro de 5 dias após a introdução
do produto na distribuição comercial. A renovação anual do registro deve ocorrer entre
1º de outubro e 31 de dezembro de cada ano. (FDA, 2020e)
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5.4.2 Boas Práticas de Fabricação

A gestão da qualidade é definida como as atividades coordenadas para dirigir
e controlar uma organização, no que diz respeito à qualidade, conforme RDC nº 48,
de 25 de outubro de 2013 que aprova o regulamento técnico de Boas Práticas de
Fabricação para Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes. (BRASIL,
2013b)
A RDC n° 48/2013 apresenta em seu escopo os controles e obrigações que a
indústria de produtos cosméticos devem seguir em cada operação. O mesmo é a base
para a elaboração do manual de boas práticas, que se trata de um documento que
contém toda a discriminação das atividades realizadas pela empresa e é
complementado pelos procedimentos operacionais padrão para cada operação. Este
documento é obrigatório, tratando-se de um pré-requisito a ser apresentado para a
autoridade sanitária no ato da inspeção. A empresa deve manter registros feitos
durante a operação, em concordância com o que está discriminado no manual, para
apresentação à autoridade no ato das renovações ou de inspeções.
Os conceitos de garantia da qualidade, boas práticas e controle de qualidade
estão relacionados entre si e são aspectos da gestão da qualidade. A qualidade deve
ser responsabilidade de todo o pessoal da empresa e, por isso, deve ter processos e
sistemas bem definidos para todas as áreas e os mesmos devem efetivamente ser
praticados, estando dentro das rotinas, pulverizados em todos os diferentes níveis de
atuação dos profissionais. (TREVISAN, 2010)
A FDA não obriga estabelecimentos fabricantes ou importadores de cosméticos
a praticar as boas práticas de fabricação. Todas as recomendações disponibilizadas
pela FDA não estabelecem responsabilidade legalmente executáveis. Devem ser
vistas como recomendações, a menos que requisitos regulamentares sejam
especificamente citados. Por outro lado, os produtos que são classificados como
cosméticos e medicamentos sim (partes 210 e 211 do Código de Regulamento
Federal). (FDA, 2020h)
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No caso dos produtos cosméticos, a lei proíbe que sejam comercializados
produtos considerados adulterados (Adulterated) – de acordo com as definições da
Section 601 – ou mal identificados (Misbranded) – de acordo com as definições da
Section 602, do FD&C Act. Assim, para o órgão verificar se os produtos de
determinado estabelecimento estão sendo fabricados, retidos ou entregues à venda
nas condições acima, a lei permite que a FDA realize inspeções nas instalações das
empresas, nos equipamentos, materiais acabados ou inacabados, recipientes e
rotulagens. Assim, a FDA recomenda que as empresas adotem de forma rigorosa às
Boas Práticas de Fabricação e, para tanto, disponibilizam o Draft Guidance for
Industry (Esboço de Orientação para Indústria), que fornece orientação para a
indústria sobre o pensamento atual da FDA sobre o que constitui Boas Práticas de
Fabricação para cosméticos. Destina-se a auxiliar a indústria na identificação de
padrões e questões que podem afetar a qualidade dos produtos cosméticos. A FDA
disponibiliza ainda o Inspection Operations Manual (Manual de Operações de
Inspeção), como uma diretriz eficaz para auto-inspeção. Se a pontuação durante a
inspeção for boa, significa que o estabelecimento segue as boas práticas de
fabricação. (FDA, 2020c)
Ainda com o objetivo de alcançar maior harmonização internacional com a
ICCR, a FDA considera também como padrão a Organização Internacional de
Padronização (International Organization for Standardization (ISO)) para as Boas
Práticas de Fabricação de Cosméticos ISO 22716:2007, que foi revisada, modificada
e incorporada no Draft Guidance for Industry. (FDA, 2020c)

5.4.3 Registro de produtos

No Brasil, é obrigatório que os produtos tenham seus registros aprovados ou
seu comunicado prévio cadastrado junto à Anvisa anteriormente à comercialização do
produto. A Lei nº 6.360/1976 indica:
Art. 12 - Nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os
importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou
entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde
(BRASIL, 1976)
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Os produtos cosméticos são divididos em duas categorias de risco: produtos
de grau de risco 1 e produtos de grau de risco 2. Os produtos que são classificados
como grau de risco 1, possuem propriedades intrínsecas do produto e, não
necessitam de comprovações prévias para comercialização ou mesmo de indicações
detalhadas sobre modo de uso ou restrições de uso. Já os produtos classificados
como grau de risco 2, precisam ter comprovações de segurança e eficácia,
informações detalhadas e específicas que, caso não sejam informadas de forma clara,
podem ter risco à saúde do consumidor.
Vale ressaltar que não é possível que a empresa tenha acesso ao sistema
eletrônico de peticionamento da Anvisa, para a obtenção de registro ou de
comunicado prévio dos produtos de seu portfolio, caso a mesma não possua licença
sanitária e AFE.
Até 2015, o sistema de regularização funcionava da seguinte forma: regido pela
RDC nº 211/2005 (hoje já extinta), todos os produtos classificados como grau de risco
1 eram notificados eletronicamente no site da Anvisa, através do sistema de
peticionamento eletrônico, onde eram incluídas todas as informações técnicas do
produto e seus documentos eram anexados eletronicamente. Finalizada a notificação,
com a protocolização da mesma (também de forma eletrônica), o produto podia ter
sua comercialização iniciada. Já os produtos classificados como produtos grau de
risco 2, tinham um procedimento de aprovação técnica prévio, que incluía a emissão
de uma petição eletrônica, mas a mesma deveria ser impressa e juntada a um
montante de documentos técnicos obrigatórios, e este processo era enviado
fisicamente para a Anvisa, junto ao comprovante de pagamento da Guia de
Recolhimento da União (GRU) - documento emitido pela Secretaria do Tesouro
Nacional e seu comprovante de pagamento – para serem analisados. Mediante
aprovação ou reprovação, o mesmo tinha seu parecer final publicado no Diário Oficial
da União (DOU). Somente mediante aprovação, o mesmo poderia ter sua
comercialização iniciada. Este processo levava o tempo médio de 90 dias, a depender
da demanda recebida pela Anvisa, complexidade da análise e exigências que
pudessem ser realizadas por parte da agência, para a empresa detentora do produto.
Em 11 de fevereiro de 2015, foi publicada a RDC nº 07/2015, que trouxe com
ela um novo modelo de regularização. Os produtos de grau de risco 1 passaram a ser
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classificados como “isentos de registro” e estão sujeitos desde então ao procedimento
de comunicação prévia. Para se ter um sistema de comunicação prévia eficiente, a
Anvisa disponibilizou um novo sistema de peticionamento eletrônico exclusivo para
produtos sujeitos a este modelo: o Sistema de Automação de Cosméticos (SGAS). Os
produtos ora notificados, teriam que passar por um recadastramento para serem
absorvidos no SGAS, no ato da revalidação do mesmo (até 2019 todos os processos
– sejam eles registros, notificações ou comunicações prévias – possuíam 5 anos de
validade), ou no momento da realização de qualquer atualização nas informações do
produto.
A RDC 07/2015 não trouxe somente esta novidade. A lista de produtos
classificados como grau de risco 2, ganhou uma subdivisão, e parte dos mesmos
passaram a ser isentos de registro, tendo a sua comercialização permitida após a
comunicação prévia, assim como todos os produtos classificados como grau de risco
1.
Uma pequena lista de produtos grau de risco 2, sujeitos à registro (que
deveriam seguir o procedimento de envio de processo físico à Anvisa), permaneceu
vigente, que incluía produtos de maior risco à saúde da população, como alisantes
capilares, produtos de uso infantil, protetores solares, entre outros. Mais tarde, a RDC
nº 07/2015 passou por uma atualização, em 16 de julho de 2018, quando foi publicada
a RDC nº 237/2018, que tornou parte da listagem de produtos grau de risco 2 sujeitos
à registro, menor. Muitas categorias de produtos infantis passaram a ser isentas de
registro, ou seja, passaram a ser sujeitas à regularização através da comunicação
prévia no sistema SGAS.
A comunicação prévia no sistema SGAS é bastante semelhante ao processo
de notificação que existia anteriormente à RDC nº 07/2015. O processo é totalmente
eletrônico, o formulário contém os campos necessários para se declararem as
informações técnicas do produto, como fórmula, especificações físico-químicas,
microbiológicas e organolépticas, detalhes da embalagem, categoria, fabricante, entre
outras e também muitos campos para inclusão de arquivos anexos. A finalização é
feita com a assinatura de um termo de responsabilidade (assinado tanto pelo
representante/responsável legal, como pelo responsável técnico da empresa). No
entanto, os produtos que são sujeitos à comunicação prévia, também possuem uma
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taxa a ser paga (variável, conforme o porte da empresa detentora) e a publicação do
número de processo (com o qual se torna possível dar início à comercialização do
produto em questão) somente irá ocorrer após o reconhecimento do pagamento da
GRU que é gerada no ato do peticionamento. Vale ressaltar que o modelo anterior,
chamado de notificação de produto grau de risco 1 era gratuito.
Mais tarde, a RDC nº 07/2015 teve ainda uma segunda atualização: a
publicação da RDC nº 288/2019, que atualizou alguns requisitos técnicos para
determinadas categorias de produtos e derrubou a obrigatoriedade de apresentação
de Certificado de Venda Livre internacional, para os casos de produtos importados –
documento predominantemente comercial, não oferecendo garantias sanitárias em
território nacional, para ser exigido no ato da regularização local. Esta foi a principal
causa da mudança com relação à regra anterior, no qual o mesmo era exigido.
Houve ainda a publicação da RDC nº 312/2019, em 16 de outubro de 2019, que
estendeu o prazo de validade de registros de produtos cosméticos para 10 anos (e
não mais 5 anos como anteriormente) e, para o caso de produtos isentos de registro,
os mesmos ficam dispensados da revalidação, no entanto, a empresa terá um prazo
para manifestar interesse na continuidade da comercialização dos produtos. A não
manifestação por parte da empresa acarretará no cancelamento automático dessas
regularizações.
Em 2020, a Anvisa lançou o Sistema Solicita, no qual os produtos sujeitos à
registro passaram a ter sua instrução realizada de forma eletrônica, assim como no
sistema SGAS, no entanto, após a submissão da documentação técnica dos produtos,
a mesma passa ainda por análise de um técnico da Anvisa e, seu deferimento ou
indeferimento são publicados em DOU.
Existem diversas outras legislações específicas que são importantes quando o
assunto é regularização de produtos. Listas de conservantes permitidos e seus
respectivos limites de concentração, filtros ultravioletas, corantes, lista proibitiva
(contendo ingredientes proibidos para produtos cosméticos), lista restritiva (contendo
variedade de substâncias que possuem restrições de uso), entre outras. A
regulamentação brasileira para produtos cosméticos, normalmente é feita com base
nas legislações europeias. A Anvisa usa ainda como referência em seu próprio site, a
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indicação do site Cosmetic Ingredient Database (CosIng), que é uma base da UE
construída pelo governo, contendo um glossário de ingredientes previstos para uso
em produtos cosméticos e seu detalhamento de restrições ou mesmo se um
ingrediente é banido, conforme preconizado na lei europeia. Uma vez que a lei
brasileira é muito próxima, essa base é uma referência para o setor, no entanto,
existem também compêndios nacionais ou mesmo americanos, contendo dados sobre
ingredientes.
A legislação brasileira sanitária possui muitos regulamentos próprios, como é o
caso dos pareceres técnicos que são emitidos pela Câmara Técnica de Cosméticos
(CATEC) – divisão de consultoria e assessoria técnica para regularização de produtos
cosméticos da Agência.
Esses pareceres são emitidos diretamente pela Anvisa, não possuem
publicação em DOU, mas possuem peso legal no ato da regularização, pois se os
mesmos não são atendidos, o produto é classificado pela Anvisa como em desacordo
com a legislação vigente, ou seja, são indeferidos ou objetos de exigências técnicas.
Nos Estados Unidos, conforme citado no tópico anterior, a FDA conta com o
VCRP, por meio do qual, sem qualquer obrigatoriedade, as empresas podem optar
por registrar seus produtos, desde que os mesmos sejam classificados como
cosméticos. O VCRP não é um programa de aprovação cosmética, o que significa que
os cosméticos não estão sujeitos à aprovação pré-comercialização da FDA. É
responsabilidade da empresa garantir que seus produtos e ingredientes sejam
seguros e devidamente rotulados, em total conformidade com a legislação. (FDA,
2020n)
Os produtos classificados como adulterados (Adulterated) – de acordo com as
definições da Section 601 (Federal Food, Drug and Cosmetic Act) – refere-se a
violações envolvendo a composição do produto - sejam elas resultantes de
ingredientes, contaminantes, processamento, embalagem ou transporte e manuseio.
Já os produtos classificados como mal identificados (Misbranded) – de acordo com as
definições da Section 602 (Federal Food, Drug and Cosmetic Act) – refere-se a
violações envolvendo produtos indevidamente etiquetados ou embalados de forma
enganosa. (FDA, 2020h)
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Se o produto estiver em uma dessas condições, a FDA pode buscar ação
através do Departamento de Justiça no sistema de tribunais federais para remover os
produtos do mercado e, para impedir que novos lotes nas condições ilegais sejam
produzidos, a FDA pode solicitar a um tribunal distrital federal que emita uma ordem
de restrição contra o fabricante ou distribuidor do cosmético violador. Produtos que
não estejam em conformidade com a lei podem estar sujeitos a apreensão. A FDA
também pode iniciar uma ação criminal contra uma pessoa que viole a lei. (FDA,
2020h)
Caso os produtos sejam classificados como cosméticos e medicamentos, os
chamados medicamentos de venda livre (Over-The Counter Drugs (OTC)), os
mesmos passam por uma regularização diferente. Medicamentos no geral precisam
de pré-aprovação da FDA antes de serem comercializados. A mesma é feita por meio
de uma Solicitação de Novo Medicamento (New Drug Application (NDA)). Este é o
veículo pelo qual os patrocinadores de medicamentos propõem formalmente que a
FDA aprove um produto farmacêutico para venda e marketing nos Estados Unidos. A
FDA só aprova um NDA após determinar, por exemplo, que os dados são adequados
para mostrar a segurança e eficácia do medicamento para o uso proposto e que seus
benefícios superam os riscos. O NDA também é usado para novos ingredientes e
indicações que entram no mercado. (FDA, 2020j)
Novos produtos OTC também são inicialmente aprovados através de NDA.
Quando a FDA publica então a monografia do novo OTC, o mesmo muda de categoria.
Isso significa que uma vez que a monografia é implementada pela FDA, as empresas
podem fabricar e comercializar o OTC sem qualquer revisão da FDA. As monografias
são, portanto, o requisito para a regulamentação de um OTC, que precisa estar em
conformidade com as mesmas para poderem ser produzidos e comercializados. As
mesmas especificam as condições pelas quais os ingredientes dos medicamentos são
reconhecidos como seguros e eficazes. Entre as muitas categorias de medicamentos
sem prescrição cobertas por monografias OTC estão medicamentos para acne,
tratamentos para caspa, dermatite seborreica e protetores solares. (FDA, 2020j)
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5.4.4 Aspectos Operacionais

Neste tópico serão abordados os principais elementos legais do ponto de vista
sanitário relacionados às operações que são previstas para as empresas
importadoras e distribuidoras de produtos de higiene pessoal, perfumaria e
cosméticos no Brasil e nos Estados Unidos.

5.4.4.1 Importação
De acordo como Guia de Comércio Exterior e Investimento, a importação é:
O ingresso seguido de internalização de mercadoria estrangeira no
território aduaneiro. Em termos legais, a mercadoria só é
considerada importada após a sua internalização no país, por meio
de etapa de desembaraço aduaneiro e do recolhimento dos tributos
exigidos em lei. O processo de importação pode ser dividido em três
fases: administrativa, fiscal e cambial”. (INVEST & EXPORT
BRASIL, 2019)

Desde 1997, as atividades de licenciamento, despacho aduaneiro e controle
cambial são exercidas pela Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) – órgão
competente para a formulação das propostas de políticas e programas de comércio
exterior e estabelecimento de normas necessárias à sua implantação – pela
Secretaria da Receita Federal – que promove a arrecadação de tributos e realiza o
controle aduaneiro e cambial, contribuindo para o aprimoramento da política tributária
e aduaneira – e pelo Banco Central do Brasil – que assegura a estabilidade do poder
de compra da moeda e a solidez do sistema financeiro nacional – com o uso do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX). (ROSA, 2018)
Na estrutura organizacional do SECEX, está o Departamento de Operações de
Comércio Exterior (Decex), a quem compete a análise e deliberação sobre os
Licenciamentos de Importação, a fiscalização dos preços, dos pesos, das
classificações, qualidades, entre outras atribuições. (ROSA, 2018)
O SISCOMEX foi instituído pelo Decreto nº 660/1992 e é um sistema
informatizado que integra as atividades de registro, acompanhamento e controle das
operações de comércio exterior, formando um fluxo único de informações. Através
dele é possível acompanhar em tempo real a entrada e a saída de mercadorias no
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país e, os órgãos anuentes (responsáveis pela autorização do processo de
importação/exportação na etapa administrativa/comercial, de determinados bens,
como por exemplo: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da
Saúde e Ibama, entre outros) podem intervir e controlar as operações através do
mesmo. (RECEITA FEDERAL, 2015)
Os produtos importados sujeitos à vigilância sanitária destinados ao comércio,
à indústria ou ao consumo direto, como é o caso dos produtos de HPPC, devem ter a
anuência da Anvisa para sua importação. Para isso, devem estar regularizados
perante a autoridade sanitária no tocante à obrigatoriedade, no que couber, de
registro, cadastro, autorização de modelo, comunicação prévia, ou qualquer outra
forma de controle regulamentada pela Anvisa. (ANVISA, 2019b)
A legislação sanitária que trata de importação de produtos sujeitos à vigilância
sanitária é a Resolução RDC n° 81 de 05 de novembro de 2008 que dispõe sobre o
regulamento técnico de bens e produtos importados para fins de vigilância sanitária.
Vale ressaltar:
Art. 2º – Para efeitos de regularização de serviços de importação de
bens e produtos de que trata a Resolução-RDC nº 61, de 19 de
março de 2004, § 1º, do artigo 1º, passa a vigorar com a seguinte
redação:
[...]
§ 1º Consideram-se serviços de importação procedida por
intermediação predeterminada àqueles prestados por pessoa
jurídica que promova despacho aduaneiro de mera importação de
bem e produto sujeito à vigilância sanitária, adquirida no exterior,
em razão de contrato firmado com terceiro, empresa
autorizada/licenciada junto ao Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária - SNVS, detentora da regularização do produto perante o
órgão de vigilância sanitária pertinente. (BRASIL, 2008)

Ou seja, somente poderão realizar a importação de produtos sujeitos à
vigilância sanitária, as empresas que estiverem devidamente regularizadas junto ao
SNVS e, cujo produto objeto da importação estiver devidamente regularizado junto ao
órgão sanitário.
De acordo o Capítulo II da RDC n° 81/2008, caberá ao importador e/ou detentor
da regularização do produto a obrigação pelo cumprimento e observância das normas
regulamentares e legais, medidas, formalidades e exigências ao processo
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administrativo de importação, em todas as suas etapas, desde o embarque no exterior
até a liberação sanitária no território nacional.
A importação deverá ser precedida da expressa manifestação favorável por
parte da autoridade sanitária. A autorização está atrelada ao cumprimento de
diretrizes técnico-administrativas e de requerimento por meio de peticionamento,
eletrônico ou manual, disponibilizados e regulamentados pela Anvisa, bem como da
apresentação da GRU e seu comprovante de pagamento.
O tratamento administrativo da importação de mercadoria sujeito à controle
sanitário irá envolver a emissão dos seguintes documentos:
I. Licença de Importação (LI): é um documento eletrônico registrado pelo
importador no SISCOMEX, que contém informações acerca da
mercadoria a ser importada e da operação de importação de maneira
geral, tais como importador, exportador, país de origem, procedência e
aquisição, regime tributário, cobertura cambial, entre outras. Para saber
se a importação pretendida requer LI, é necessário consultar o módulo
“Tratamento Administrativo” da mercadoria no SISCOMEX. Esse módulo
tem o propósito de informar se a importação pleiteada está sujeita a
licenciamento de importação e, em caso positivo, quais órgãos do
governo são responsáveis pela anuência da LI. Além disso, o importador
deve verificar se a operação pretendida está enquadrada nos termos dos
artigos 14 e 15 da Portaria SECEX nº 23/2011, que disciplinam as
situações em que há licenciamento automático e não automático. (MDIC,
2019a)
II.

Conhecimento de carga ou conhecimento de transporte: é emitido pelo
transportador e define a contratação da operação de transporte
internacional, comprova o recebimento da mercadoria na origem e a
obrigação de entrega-lo no lugar de destino, constitui prova de posse ou
propriedade da mercadoria e é um documento que ampara a mercadoria
e descreve a operação de transporte (RAISER, 2017). Pode ser
contratado tanto pelo exportador quanto pelo importador dependendo da
modalidade da importação. Nele são apresentados os dados básicos de
uma remessa, onde se incluem os dados do remetente e do destinatário,
incluindo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) das empresas
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brasileiras, quantidade, tipo, peso, dimensões ou volume cúbico das
embalagens, taxas de câmbio aplicadas, tarifas, rotas, destino, etc.
(UNESP, 2003). O conhecimento de carga recebe denominações
específicas em função da via de transporte: CRT (rodoviário), TIF
(ferroviário), B/L (marítimo) ou AWB (aéreo). (ROSA, 2018)
III. Declaração de Importação (DI): a declaração de importação é o
documento base do despacho de importação, formalizado, pelo
importador ou por seu despachante aduaneiro, no SISCOMEX, no
momento do desembaraço da mercadoria. A DI é exigida em todas as
importações e compreende o conjunto de informações comerciais,
cambiais e fiscais necessárias à análise da operação. Permite o início
do processo de desembaraço alfandegário, com a consequente
liberação da mercadoria importada. (UNESP, 2003). Ela compreende o
conjunto de informações gerais correspondentes à uma determinada
operação de importação e conjuntos de informações específicas de cada
mercadoria objeto da importação. A DI deverá ser instruída com a via
original da fatura comercial, assinada pelo exportador. (ROSA, 2018)
U.S. Customs and Border Protection (CBP) é a autoridade alfandegária dos
Estados Unidos. É uma das maiores organizações legais do mundo, a primeira
entidade de fronteira unificada dos Estados Unidos, gerindo e controlando alfândega,
imigração, segurança de fronteira e proteção agrícola. Quando um carregamento
chega aos Estados Unidos, o detentor da mercadoria (proprietário, comprador,
despachante aduaneiro responsável) deve encaminhar a documentação para o diretor
do porto e a carga não estará legalizada enquanto o CBP não tiver autorizado e as
taxas não tiverem sido pagas. (U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION, 2006)
Em até 15 dias após a chegada da mercadoria no porto de entrada dos Estados
Unidos, a seguinte documentação deve ser apresentada: Manifesto de entrada
(formulário CBP 7533) ou aplicação e permissão especial para entrega imediata
(formulário CBP 3461) ou outra forma de liberação de mercadoria exigida pelo diretor
do porto, prova de direito de entrada (conhecimento de embarque, por exemplo), fatura
comercial ou uma fatura pró-forma quando a fatura comercial não pode ser produzida,
lista de embalagem (se aplicável), outros documentos necessários para determinar a
admissibilidade da mercadoria. Se as mercadorias forem liberadas da custódia do
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CBP no momento da entrada, um resumo de entrada para consumo deve ser
arquivado e os impostos estimados depositados no porto de entrada dentro de 10 dias
úteis após a entrada das mercadorias.
A importação de cosméticos para os Estados Unidos está sob o regulamento
FD&C Act. O Food and Drug Administration of the Department of Health and Human
Services, Rockville, MD 20857, administra esse regulamento. Este ato proíbe a
importação de artigos adulterados (Adulterated) ou mal identificados (Misbranded).
Para o caso de produtos classificados como medicamentos, o ato proíbe a importação
dos produtos farmacêuticos que não foram aprovados pela FDA para admissão nos
Estados Unidos. (U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION, 2006)
Os produtos importados regulamentados pela FDA estão sujeitos à inspeção
no momento da entrada. As remessas que não cumpram as suas leis e regulamentos
estão sujeitas a recusa; essas remessas devem ser colocadas em conformidade,
destruídas ou reexportadas. A critério da FDA, um importador pode ter permissão para
colocar uma importação não conforme em conformidade, se for possível fazê-lo.
Qualquer classificação, reprocessamento ou reetiquetagem deve ser supervisionada
pela FDA às custas do importador. (U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION,
2006)

5.4.4.1.1. Classificação Fiscal
Toda mercadoria a ser importada ou exportada deverá ser classificada de
acordo com um método internacional de classificação de mercadorias, baseado em
estrutura de códigos e suas respectivas descrições. O método mais utilizado é o
Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (SH). O uso
do SH torna a classificação uniforme internacionalmente, pois é uma linguagem
aduaneira comum, facilita a comparação e as análises estatísticas do comércio
internacional e a sua constituição é sistemática. (ROSA, 2018)

De acordo com o Capítulo I da RDC n° 81/2008:
CAPÍTULO I
[...]
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1.40. Nomenclatura Comum Mercosul - Sistema Harmonizado NCM: nomenclatura utilizada para a obtenção das alíquotas do
imposto de importação e outras disposições, no âmbito do
Mercosul. (BRASIL, 2008)

Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai adotam, desde janeiro de 1995, a
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), que tem por base o SH. É com base na
NCM que os países do Mercosul definem as alíquotas de seus impostos de
exportação. A Tarifa Externa Comum define os valores dos direitos de importação
aplicados por todos os países membros do l. (INVEST & EXPORT BRASIL, 2019)
A composição dos códigos do SH permite que sejam atendidas as
especificidades dos produtos, tais como origem, matéria constitutiva e aplicação, em
um ordenamento numérico lógico, crescente e de acordo com o nível de sofisticação
das mercadorias.
De acordo com o Ministério da Economia, o SH abrange:
Nomenclatura – Compreende 21 seções, composta por 96
capítulos, além das Notas de Seção, de Capítulo e de Subposição.
Os capítulos, por sua vez, são divididos em posições e subposições,
atribuindo-se códigos numéricos a cada um dos desdobramentos
citados. Enquanto o Capítulo 77 foi reservado para uma eventual
utilização futura no SH, os Capítulos 98 e 99 foram reservados para
usos especiais pelas Partes Contratantes. O Brasil, por exemplo,
utiliza o Capítulo 99 para registrar operações especiais na
exportação;
Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado –
Estabelecem as regras gerais de classificação das mercadorias na
Nomenclatura;
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) – Fornecem
esclarecimentos e interpretam o Sistema Harmonizado,
estabelecendo, detalhadamente, o alcance e conteúdo da
Nomenclatura. (MDIC, 2019b)

O NCM é estruturado com base no SH (6 dígitos), no entanto, contém 8 dígitos,
onde os dois últimos dígitos referem-se às classificações específicas do Mercosul.
No Brasil, de acordo com a classificação fiscal da mercadoria temos, portanto,
a discriminação do órgão anuente que estará envolvido, acompanhando e controlando
a operação no desembaraço aduaneiro, e também a discriminação dos impostos a
serem recolhidos pela União, pois o NCM permite que o governo tenha conhecimento
sobre a natureza da mercadoria. A classificação estará ainda presente em todas as
emissões de nota fiscal daquela mercadoria em território nacional.
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Nos Estados Unidos, o SH também é adotado, no entanto, o chamado
Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTS) é composto por 10 dígitos,
sendo os 6 primeiros pertencentes ao SH. A CBS administra o HTS nos portos de
entrada dos Estados Unidos e também provém avisos e regras aos assuntos
relacionados à classificação de importados. Cada código descreve um tipo específico
de produto, permitindo ao governo cobrar diferentes tarifas para diferentes
mercadorias. (UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISION, 2020)

5.4.4.2 Armazenagem, Distribuição e Transporte

A operação de armazenagem é iniciada após a nacionalização da carga
importada. A mercadoria é recebida na empresa e, o sistema interno deve permitir a
correta identificação e endereçamento dos produtos para futura distribuição.
Conforme preconiza a RDC n° 48/2013, o armazenamento adequado dos
produtos deve minimizar qualquer risco de desvio de qualidade. A lei traz ainda
requisitos estruturais do ambiente destinado à armazenagem de produtos cosméticos,
no que diz respeito ao espaço, condições de higiene e temperatura, disposição física
das estruturas destinadas à armazenagem e aos equipamentos. Áreas relacionadas
à operação – como almoxarifado – sistemas, controles de estoque, status de
mercadoria (reprovados, recolhidos, devolvidos), segurança do local, entre outros
detalhes operacionais também estão contemplados. Todos esses requisitos devem
ser atendidos, controlados e a empresa é responsável por manter os registros para
controle interno e também para apresentar à autoridade sanitária sempre que
necessário.
A distribuição ocorre mediante novas demandas de envio de mercadoria para
comercialização. Para que a mesma seja feita, o pedido deve ser recebido pelo
armazém, que irá realizar a separação das peças, coletando as mesmas nas estantes,
cuja localização é possível por conta do endereçamento, e a validação do pedido
ocorre normalmente de forma sistêmica, na qual o pedido somente é fechado após
esta validação.
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O transporte é então a terceira e última etapa deste processo. O mesmo é feito
mediante expedição da mercadoria e é acompanhado por toda documentação fiscal.
No Brasil, toda a operação citada neste tópico deve ser realizada por empresa
devidamente regularizada pelo órgão sanitário para cada uma dessas atividades
(armazenagem, distribuição e transporte) e a mesma deve cumprir as Boas Práticas
de Fabricação – requisito legal obrigatório. A empresa detentora do registro do produto
poderá ser a empresa atuante ou poderá contratar uma empresa terceira para toda a
operação, desde que esta esteja devidamente regularizada sanitariamente.
Nos Estados Unidos, não há diferença no conceito dessas operações.
Armazenagem, distribuição e transporte de produtos cosméticos ocorrem da mesma
forma que no Brasil, no entanto, conforme apresentado nos tópicos anteriores 5.4.1 e
5.4.2, a regularização tanto do local como dos produtos (no âmbito sanitário) é
voluntária (não obrigatória). Com exceção dos produtos OTC, que precisam cumprir
as Boas Práticas e estar regularizados junto à FDA.

5.4.5 Fiscalização e Inspeções

Inspeções sanitárias para empresas que atuam no mercado cosmético
precedem o início das atividades, uma vez que se trata de um pré-requisito do
processo de legalização. Assim, a inspeção ocorrerá após o pedido de início de
operação e, dependendo da localidade, também será feita uma inspeção antes de
cada renovação, como é o caso da cidade de São Paulo.
Outras inspeções fora do contexto normal de regularização do estabelecimento
podem acontecer com a finalidade de fiscalização das atividades. Estas podem
ocorrer após uma denúncia ou por decisão da vigilância local. Ao final da inspeção do
estabelecimento, a vigilância sanitária emite um Relatório de Inspeção, no qual o
estabelecimento será notificado sobre estar em condições para operar, ter nãoconformidades para cumprir ou ainda poderá ter suas atividades suspensas até
adequações e nova averiguação por parte da vigilância para que retome suas
atividades.
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A vigilância pode ainda recolher produtos no mercado, com o objetivo de testálos e verificar a veracidade das informações indicadas no rótulo e/ou afim de verificar
a segurança dos mesmos. No ato da importação, caso haja, por parte do fiscal da
vigilância sanitária ou da receita federal, qualquer dúvida com relação às informações
apresentadas no desembaraço da mercadoria, amostras podem ser coletadas e
analisadas.
Nos Estados Unidos, a FDA tem autoridade legal para inspecionar
estabelecimentos cosméticos, bem como cosméticos oferecidos para importação. O
FD&C Act autoriza a FDA a realizar inspeções sem aviso prévio, para averiguação da
conformidade legal do estabelecimento mediante as normas federais e determinar se
os produtos são seguros e devidamente rotulados. Reclamações por parte de
consumidores, histórico de conformidade, tipo de produto, entre outros aspectos
levam a FDA a determinar a prioridade de inspeção dos estabelecimentos. Qualquer
informação pode ser investigada pela FDA e o fiscal pode coletar amostras no local
para análise ou qualquer outro material que seja importante para documentar alguma
não-conformidade detectada no ato da inspeção. (FDA, 2020i)
Apesar da não obrigatoriedade no cumprimento das Boas Práticas, produtos
adulterados ou mal identificados podem ser resultados do não cumprimento. Os
produtos importados, da mesma forma que os produtos originalmente produzidos nos
Estados Unidos, devem cumprir com os requisitos técnicos que se aplicam ao tipo de
produto e, caso não estejam em conformidade, podem ter sua entrada no país
recusada. Os produtos estão sujeitos à amostragem por parte da autoridade
alfandegária no momento da entrada. (FDA, 2020i)
Conforme citado no tópico 5.4.3, caso a FDA identifique produtos adulterados
ou mal rotulados, o órgão pode tomar medidas regulatórias contra a empresa
responsável pelo produto, através de ação por meio do Departamento de Justiça no
sistema de tribunais federais para remover os produtos do mercado e impedir a
distribuição de novos lotes. (FDA, 2020h)
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5.4.6 Cosmetovigilância

A Resolução RDC nº 332, de 01 de dezembro de 2005, determina:
Art. 1º As empresas fabricantes e/ou importadoras de Produtos de
Higiene Pessoal Cosméticos e Perfumes, instaladas no território
nacional deverão implementar um Sistema de Cosmetovigilância, a
partir de 31 de dezembro de 2005.
Parágrafo único. O Sistema de Cosmetovigilância de Produtos de
Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes, facilitará a comunicação,
por parte do usuário, sobre problemas decorrentes do uso, defeitos
de qualidade ou efeitos indesejáveis e o acesso do consumidor à
informação.
Art 2º As empresas fabricantes e/ou importadoras de Produtos de
Higiene Pessoal Cosméticos e Perfumes, instaladas no território
nacional deverão manter registro dos relatos de cosmetovigilância,
e avaliá-los.
Art. 3º Se do resultado da avaliação dos relatos identificarem
situações que impliquem em risco para a saúde do usuário, as
empresas fabricantes e/ou importadoras dos Produtos de Higiene
Pessoal, Cosméticos e Perfumes instaladas no território nacional
deverão notificar à Autoridade Sanitária Federal do Brasil (Anvisa)
e dos Estados Partes do Mercosul envolvidos. (BRASIL, 2005)

Esta legislação foi baseada na legislação MERCOSUR/GMC/RES. nº 19/05, do
Mercosul, que determina que as empresas fabricantes e/ou importadoras de produtos
de HPPC que fazem parte do Mercosul deverão implementar um Sistema de
Cosmetovigilância, como parte da implementação da Garantia da Qualidade.
Entende-se por cosmetovigilância as medidas que são tomadas pela empresa
para avaliar os riscos de ocorrências relacionadas às reações adversas nos usuários
dos produtos cosméticos comercializados pela mesma, envolvendo o recebimento da
reclamação, a análise de cada ocorrência e o devido tratamento. (ANVISA, 2019a)
O sistema permite que as empresas informem à Anvisa, diretamente, os casos
de reação adversa que colocam em risco a saúde do consumidor, através do Sistema
Nacional de Notificações para Vigilância Sanitária (NOTIVISA). Esse sistema aplicase também às outras áreas de atuação da Anvisa, como os medicamentos, produtos
para saúde, etc. Maia e Guilhem (2016) o definem como um importante sistema de
informação no campo da regulação sanitária, que agrega notificações de eventos
adversos dos produtos regulados, entretanto, persiste uma lacuna a ser preenchida
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por um sistema que coordene o SNVS em objetivos comuns e forneça dados que
representem o trabalho dos entes do sistema.
Considerando que os fabricantes e importadores têm o dever de comercializar
somente produtos seguros, que não coloquem em risco a saúde da população, a
Anvisa determina que o sistema de cosmetovigilância deve ser implementado
obedecendo aos seguintes critérios: a empresa deve receber e registrar a ocorrência,
avaliar a ocorrência, investigando a mesma de acordo com a gravidade e risco da
situação, manter o arquivo atualizado e catalogado de forma a garantir a
rastreabilidade completa desde o recebimento até todas as investigações e medidas
que foram tomadas, manter os procedimentos escritos, para nortear as atividades e,
por fim, notificar a autoridade competente, quando forem identificados casos em que
a saúde da população está em risco. (ANVISA, 2019a)
A Comissão Técnica do Conselho Regional de Química da IV região,
disponibilizou um modelo de Sistema de Cosmetovigilância, através do Manual de
Cosmetovigilância publicado em junho de 2008, que é um modelo completo que
atende aos requisitos legais:
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Fluxograma 1 - Sistema de Cosmetovigilância

Fonte: Conselho Regional de Química – CRQ (2008)

Além disso, a RDC nº 48/2013 determina que as empresas devem ter um
sistema de recolhimento. A comunicação ao órgão sanitário responsável deverá ser
realizada pela pessoa responsável, conforme determina a Lei nº 9.782/99, a ver:
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Art. 41-B. Quando ficar comprovada a comercialização de produtos
sujeitos à vigilância sanitária, impróprios para o consumo, ficará a
empresa responsável obrigada a veicular publicidade contendo
alerta à população, no prazo e nas condições indicados pela
autoridade sanitária, sujeitando-se ao pagamento de taxa
correspondente ao exame e à anuência prévia do conteúdo
informativo pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. (BRASIL,
1999)

Nos Estados Unidos, a FDA orienta através do Draft Guidance for Industry,
como as empresas cosméticas devem tratar as questões relacionadas às queixas,
eventos adversos e recolhimento. As recomendações da FDA incluem a coleta dos
dados do consumidor, o detalhamento do produto e dos eventos, nivelamento da
gravidade, se houve tratamento médico, prazo dos efeitos. Além disso, a FDA possui
ainda um programa para obtenção dos relatos diretamente com os consumidores e
empresas, chamado de MedWatch. A lei não exige que as empresas cosméticas
relatem os problemas diretamente à FDA. Os dados obtidos pela FDA tanto por parte
das empresas como dos consumidores serão usados como banco de dados para que
o órgão possa monitorar mais casos, se produtos semelhantes apresentam os
mesmos problemas ou se representam um tipo de problema de saúde pública que
precisa ser resolvido. (FDA, 2020c)
O CFSAN Adverse Event Reporting System (CAERS) Database é uma base de
dados da FDA que contém as informações de eventos adversos reportados à FDA
para alimentos, suplementos alimentares e cosméticos. Este banco foi projetado para
dar suporte ao programa de vigilância de segurança. (FDA, 2020a)
Para o caso de produtos OTC, o distribuidor ou fabricante que aparece no rótulo
do produto é obrigado a reportar casos de eventos adversos sérios, à FDA. O Center
for Drug Evaluation and Research (CDER), que é parte da FDA, busca garantir a
segurança e eficácia dos medicamentos. Entre diversas funções, o CDER é
especializado em farmacovigilância e realiza o trabalho de detectar, avaliar e prevenir
efeitos adversos relacionados à medicamentos. Trata-se de um grupo formado por
farmacêuticos e médicos, em sua maior parte. Uma das atividades deste centro é o
monitoramento, dos relatos de efeitos adversos provenientes da população (coletados
no MedWatch) e da própria empresa. (FDA, 2020f)
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Referente ao recolhimento, a FDA não possui autoridade para ordenar o
recolhimento de um produto do mercado, no entanto, pode solicitá-lo à empresa e ter
papel ativo no processo, monitorando, realizando inspeções de conferência
diretamente nos clientes afetados, avaliando o perigo para a saúde da população,
solicitando uma notificação pública. A FDA não exige a atribuição de número de lote
para a produção de cosméticos, no entanto, caso a empresa não pratique esta
codificação, no ato do recolhimento, pode ser necessário recolher todos os produtos
do mercado. Além do recolhimento, medidas corretivas devem ser tomadas, para
evitar que o problema aconteça novamente. (FDA, 2020h)
Por outro lado, caso a empresa se recuse a realizar o recolhimento
voluntariamente ou o faça com falhas, a FDA pode buscar judicialmente a apreensão
ou outra ação. (FDA, 2020l)
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6 DISCUSSÃO

Na teoria da NEI, o papel das instituições é fundamental para o
desenvolvimento econômico dos países e o ambiente institucional é formado ao longo
dos anos por escolhas coletivas provenientes de processos políticos que aconteceram
na história de cada nação. As instituições que se formaram com o intuito de reduzir
incertezas, produzindo uma estrutura estável no ambiente econômico, levam consigo
as imperfeições do mercado que são a racionalidade limitada, o oportunismo e os
custos de transação. São três aspectos que as instituições devem buscar mitigar, por
meio do estabelecimento de organismos reguladores na estrutura de governança e
através da constituição de um aparato regulatório.
Para tanto, a regulação econômica é construída, buscando conciliar Estado,
mercado e sociedade, por meio do estabelecimento de regras que restrinjam a
autonomia nas decisões dos agentes privados nos setores de interesse público. A
regulação econômica designa, por exemplo, a atuação reguladora do Estado na
entrada de novas empresas.
Espera-se que os países busquem a melhoria contínua de seu ambiente
institucional, dada a importância que o mesmo tem no desenvolvimento econômico do
país. Isso justifica a necessidade de uma reforma regulatória, conforme evidencia a
OCDE, através de um estudo publicado em 2012, onde foram levantadas as questões
i) Política regulatória e governança em geral (Quadro 1); e ii) Simplificação
administrativa e redução dos encargos regulatórios (Quadro 2).
Na primeira análise, através do levantamento de estudos que foram publicados
ao longo dos anos, trazendo os parâmetros de política regulatória e governança, ficou
evidenciado que quanto melhor a governança regulatória e a estrutura institucional,
maior o crescimento econômico dos países, enquanto que países com maior encargo
regulatório (custos administrativos, tempo de abertura de uma empresa, entre outros),
piores os seus resultados no crescimento econômico, com PIB menor em comparação
com países que têm um sistema de gestão regulatória melhor.
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A segunda análise avalia o impacto empresarial quando da simplificação
administrativa e diminuição dos encargos regulatórios. Nos estudos encontrados, a
diminuição nos custos administrativos, gera um efeito positivo no PIB do país e
maiores investimentos em pesquisa. A simplificação administrativa leva a um aumento
na produtividade. Enquanto que países com maiores custos, além de terem maior
oportunismo (falha de mercado), possuem um crescimento econômico mais lento.
A OCDE defende que a reforma regulatória deva levar o país a um processo
de redução de barreiras, por meio da desregulamentação, visando aumentar a
eficiência econômica dos países.
Com a publicação da Portaria n° 1.741/2018, a agência iniciou um
direcionamento em suas ações em busca de um aprimoramento na qualidade
regulatória. Esta portaria foi a base para novos fluxos para elaboração e deliberação
de instrumentos regulatórios tanto para iniciação de novas propostas como para
revisão de atos normativos.
Já com as publicações das leis nº 13.848/2019 (Lei das Agências) e nº
13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), bem como do Decreto n° 10.411/2020
(AIR), o Brasil busca então, de forma mais incisiva, um alinhamento com as melhoras
práticas mundiais, procurando um fortalecimento da governança regulatória, em
concordância com as discussões da OCDE. Se por um lado, o governo federal toma
ações que buscam a uniformização das metodologias que cada agência reguladora
realiza a análise de impacto regulatório, quais são os requisitos mínimos a serem
avaliados, a obrigatoriedade da realização das mesmas e, as possibilidades nas quais
as mesmas podem ser dispensadas, por outro lado, o processo atual de abertura de
novos negócios no país ainda depende de encargos regulatórios consideráveis do
ponto de vista do setor regulado e essa barreira de entrada se torna evidente na
comparação com outros países.
Para constituição de pessoa jurídica – processo definido como legalização
mínima necessária, perante o Estado, para se abrir uma empresa que terá direitos e
obrigações – no município de São Paulo, conforme apresentado no Apêndice A – a
empresa deve passar no mínimo por seis passos distintos, que envolvem seis órgãos
distintos. Além disso, conforme os dados apresentados no tópico 5.1, em 2020 o Brasil
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contava com um prazo médio de 17 dias, ocupando a posição 138° no indicador de
Abertura de Empresas, em um ranking que conta com 190 economias atualmente. Na
tabela 3, duas referências são apresentadas, para uma comparação de performance
com o Brasil: Nova Zelândia que lidera o ranking e Estados Unidos, nação que foi
usada como base comparativa do ponto de vista sanitário neste estudo.
Tabela 3 – Resultado da Análise do Indicador Abertura de Empresas

País
Nova Zelândia
Estados Unidos
Brasil

Posição no
ranking
1
55
138

Tempo estimado
(dias)
0,5
4
17

Pontuação (0 - 100)
100
91,6
81,3

Fonte: Elaborado pelo autor com base no World Bank Group (2020d)

Considerando o modelo proposto (empresa de cosméticos com atividades de
importação e distribuição de produtos), levantou-se neste trabalho os requisitos legais
do ponto de vista sanitário para se obter regularização junto aos órgãos reguladores
no Brasil (Anvisa) e nos Estados Unidos (FDA), tendo como objetivo realizar a
comparação do cenário regulatório desses dois países.
O quadro 4, discrimina resumidamente os principais pontos a serem levados
em consideração no processo de regularização:
Quadro 4 – Resumo dos principais requisitos para cada processo – Brasil x Estados Unidos
Brasil

Tipo de Processo

Regularização do
Estabelecimento



Licença
Sanitária
(vigilância
local)



AFE (Anvisa)

Ambas antes do
início da operação.

Estados Unidos
Cosmético

Cosmético +
Medicamento (OTC)

Opcional para
importadores
Não existe para
distribuidores.

Registro obrigatório do
estabelecimento na
FDA, 5 dias após o
início da operação.
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Inspeção Autoridade
Sanitária

Obrigatória para
obtenção da primeira
licença.
Possível em caso de
renovação ou
denúncia – neste
caso, sem
conhecimento prévio
por parte da
empresa.

Inspeções sem
aviso prévio. Não
são pré-requisitos
para o
funcionamento das
empresas.

Inspeções sem aviso
prévio. Não são prérequisitos para o
funcionamento das
empresas.

Boas Práticas de
Fabricação

Obrigatório seguir as
diretrizes da RDC n°
48/2013.
Obrigatório possuir
um Manual de Boas
Práticas e manter
relatórios
comprovando o
cumprimento das
regras.

Não obrigatório,
somente
recomendado.
FDA possui um
guia próprio para
implantação, mas
também considera
padrões
internacionais.

Obrigatório.

Registro de
produtos

Obrigatório para
todos os produtos.
Há custo para todas
as submissões.

Opcional
(voluntário), não
obrigatório.

Obrigatório se nunca
existiu nenhum produto
semelhante no
mercado (NDA). Neste
caso, há um custo para
nova submissão.
Não obrigatório quando
a monografia já é
prevista pela FDA.

Importação

Produtos + empresa
devem estar
regularizados junto à
Anvisa.
A importação é
inspecionada por um
fiscal da Anvisa.

Não é necessária
nenhuma
regularização
(produto ou
empresa). Fiscal
verifica durante o
desembaraço se
existem produtos
mal identificados
ou adulterados.

Produtos devem estar
registrados (NDA) ou
em concordância com
uma monografia da
FDA e, os
estabelecimentos
estrangeiros devem
identificar um agente e
importadores
regularizados nos EUA
no momento do
registro.

Distribuição

Produtos + empresa
devem estar
regularizados junto à
Anvisa.

Não é necessária
nenhuma
regularização
(produto ou
empresa).

Produtos devem estar
registrados (NDA) ou
em concordância com
uma monografia da
FDA + empresa deve
estar registrada na
FDA.
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Cosmetovigilância
/
Farmacovigilância
(OTC)

Obrigatório. A
empresa deve
manter registros e,
quando necessário,
informar a autoridade
sanitária em caso de
recolhimento (que é
acompanhado pela
autoridade).

Não obrigatório,
somente
recomendado.
População é
estimulada a
reportar os casos
diretamente para a
FDA.

Obrigatório.
População é
estimulada a reportar
os casos diretamente
para a FDA.

Fonte: Elaborada pelo autor.

No Quadro 4, há dois níveis de avaliação: i) Requerimentos mínimos para
iniciar qualquer operação no país de referência (Regularização do estabelecimento,
Inspeção, Registro de produto e Cumprimento de Boas Práticas de Fabricação) e; ii)
Requerimentos específicos para as operações indicadas (Importação, Distribuição e
Cosmetovigilância).
É importante salientar, novamente, que o Brasil possui uma classificação
diferente dos Estados Unidos, quando se trata do enquadramento de produtos
cosméticos. No Brasil, independentemente de a finalidade de alguns produtos ter
algum viés de “tratamento” ou “prevenção”, a exemplo de um shampoo anticaspa ser
considerado cosmético, assim como maquiagens com proteção solar, enquanto nos
Estados Unidos, essas ações mudam a classificação do produto para OTC.
No primeiro nível de avaliação desta tabela comparativa (i), então, o Brasil
possui maior encargo regulatório em todos os tópicos. O item relacionado à Boas
Práticas de Fabricação ficou semelhante em comparação com os produtos OTC, mas
para produtos classificados exclusivamente como cosméticos, não há nenhuma
obrigatoriedade por parte da FDA.
No que diz respeito ao registro de produtos, há apenas 5 anos, quando a Anvisa
publicou a RDC n° 7/2015, em que os produtos grau de risco 1 passaram a ser
considerados “isentos de registro”, e tornaram-se sujeitos ao processo de
comunicação prévia, na prática o processo de regularizá-los permaneceu o mesmo
(totalmente eletrônico), no entanto, antes desta publicação, não havia qualquer custo
para a regularização dos mesmos, e a partir da publicação da RDC n° 7/2015, esses
produtos passaram a ter taxas individuais (por processo, ou seja, por produto) a serem
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pagas à Anvisa. Se por um lado a Anvisa trouxe nesta legislação o benefício de tornar
parte dos produtos de grau 2 (anteriormente sujeitos à análise técnica física da
documentação – processo com maior demanda de tempo), como sujeitos à
comunicação prévia apenas (assim como os de grau 1), por outro lado, a medida foi
na contramão das melhores práticas regulatórias, tendo em vista o aumento do custo
administrativo para o setor que possui majoritariamente produtos de grau 1 no
mercado.
Já no segundo nível (ii), o Brasil equipara-se melhor ao tratamento que é dado
aos produtos OTC nos Estados Unidos, enquanto que os produtos classificados
apenas como cosméticos permanecem com menor regularização pré-mercado.
Do ponto de vista de fiscalização, a FDA demonstra ter maior centralização nas
operações que envolvem a segurança da população no uso dos produtos. Buscam
obter as informações de eventos adversos diretamente com a população, e buscam
realizar inspeções sem aviso prévio nos estabelecimentos. No Brasil, a agência possui
menos autonomia na coleta de informações junto ao público, que não é uma prática
estimulada para produtos cosméticos. As empresas são obrigadas a manter seus
próprios sistemas de cosmetovigilância, enquanto a RDC n° 48/2013 e a RDC n°
332/2005 não possuem detalhamento sobre os requisitos mínimos a serem seguidos
pela indústria, a fim de padronizar o tratamento que é feito para os casos e a
interpretação dos resultados levantados. O NOTIVISA é destinado ao uso das
empresas e não da população.
Pelos indícios, os custos de transação parecem ser maiores no Brasil, em vista
dos requerimentos que são feitos pela FDA às empresas americanas. Maior tempo na
abertura de um novo negócio, maior encargo regulatório para início de operações que
envolvem a agência sanitária, maior custo para manter a operação, considerando os
custos de registro de produtos cosméticos. Tais características levam então o país a
um ambiente de maiores incertezas para empreendedorismo, considerando também
que o comportamento oportunista pode se tornar mais significativo em um ambiente
com maiores encargos regulatórios.
Outro aspecto relevante é que o ambiente institucional brasileiro conta com um
sistema sanitário composto por diversas instituições dedicadas à regulação e
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monitoramento do setor. Diferente dos Estados Unidos que possuem como única
instituição sanitária a FDA, o Brasil conta com um processo heterogêneo do ponto de
vista de regulação, dado que as instituições locais podem legislar de diferentes formas
para um mesmo setor que deverá atender também ao que é determinado pelo órgão
federal – Anvisa.

Com um encargo maior na regulação, o país afasta-se dos

direcionamentos da OCDE.
O Brasil parece se beneficiar então, de novas medidas que estão em maior
encontro com as melhores práticas regulatórias internacionais, somente a partir de
2018 e 2019, quando as novas leis que foram sancionadas estabelecem uma melhoria
na qualidade da governança regulatória, tendo em vista que para processos de grande
impacto no setor, como por exemplo, a inclusão de taxas na regularização, seja de
produtos ou de empresas, assim como novos encargos estabelecidos nas operações
que são parte da rotina das empresas, deverão passar, obrigatoriamente, por análise
de impacto regulatório, além de o setor regulado ser também consultado quanto à
concordância com tais medidas e as alternativas que podem ser submetidas.
Anteriormente a publicação destas leis, o governo federal criou o PRO-REG em 2007
e promoveu um Seminário Internacional de Avaliação de Impacto Regulatório no
mesmo ano, nesta ocasião buscando obter uma melhoria na governança.
No entanto, apesar de o Brasil estar demonstrando um lento crescimento em
seu posicionamento no ranking mundial do indicador abertura de empresas, ao menos
até o ano de 2018, não era possível considerar que as agências reguladoras do Brasil
atuavam de forma a melhorar a qualidade da governança regulatória em conformidade
com as melhores práticas internacionais. Pelo contrário, haviam processos
acontecendo nos quais os encargos foram aumentados e o impacto no setor não foi
considerado.
A OCDE defende que a reforma regulatória deve aumentar a eficiência
econômica por meio da redução de barreiras administrativas, por meio da
desregulamentação, por exemplo. As últimas medidas tomadas pelo governo federal
no que tange à melhoria da qualidade regulatória parecem buscar um melhor
funcionamento do setor, e poderão, dentro de certo prazo, ter impactos positivos na
política regulatória e na melhora nos índices relacionados à abertura de novos
negócios, no entanto, não foi possível identificar práticas por parte das entidades
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regulatórias locais, principalmente, que demostrem alinhamento com o propósito de
diminuição dos encargos regulatórios.
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7 CONCLUSÃO

Neste estudo, a estrutura do ambiente institucional brasileiro foi analisada para
verificar se é favorável ou não para o crescimento de longo prazo do setor de produtos
de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos.
Os requisitos regulatórios da Anvisa para a abertura de uma empresa com
atividades de importação e distribuição de produtos cosméticos, foram comparados
com os da FDA. Neste comparativo, viu-se que o Brasil possui maiores encargos
regulatórios para a regularização e para o funcionamento de uma empresa nas
condições propostas. A abertura de empresas no território nacional é dificultada por
maiores custos de transação, que envolvem encargos regulatórios e custos
administrativos maiores, além de menor qualidade na governança regulatória. Estas
características denotam que a regulação atual da agência brasileira, Anvisa, assim
como das entidades regulatórias locais envolvidas no processo, dificultam a dinâmica
do setor quando comparadas com outros países.
Espera-se que as agências reguladoras tenham um papel na busca pelo
equilíbrio nas relações conflitantes, reduzindo as imperfeições de mercado. No
entanto, a história da construção do arcabouço regulatório do setor foi analisada e
identificou-se que o Brasil iniciou somente em 2018 ações mais efetivas – já que se
firmaram obrigatoriedades e uniformização nos processos decisórios das agências –
que estão em maior encontro com as melhores práticas regulatórias mundiais –
tratam-se das leis que foram publicadas com o objetivo de melhoria da governança
regulatória.
Entretanto, os processos políticos que construíram o ambiente institucional
brasileiro, até o momento atual, parecem ainda não ter chegado à uma governança
regulatória que tenha uma eficiência econômica voltada à redução das barreiras de
entrada. Vale ressaltar ainda que a política regulatória adotada possui uma relação
direta com o crescimento econômico do setor.
Além disso, sob um olhar mais amplo, foi possível identificar a partir de dados
compilados publicados pela OCDE, e também dos dados publicados pelo Banco
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Mundial através do relatório Doing Business, que o Brasil parece ser um ambiente de
incertezas quando se analisa seu perfil para iniciar um novo negócio.
Conclui-se com base nas análises e dados pesquisados neste trabalho, que a
estrutura do ambiente institucional brasileiro atual, para o setor de cosméticos parece
não ser favorável para a abertura de novos negócios e, portanto, para o crescimento
econômico a longo prazo.
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APÊNDICE A – CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA CIDADE DE SÃO
PAULO
Com o objetivo de demonstrar o processo administrativo envolvido na abertura
de empresa na cidade, de São Paulo, os tópicos abaixo detalham os passos para
constituição de pessoa jurídica na referida cidade:


Ao se iniciar a abertura de qualquer empresa em território brasileiro, é
importante consultar na Junta Comercial da Jurisdição quanto à não
existência de empresas constituídas com nomes iguais ou semelhantes.
(PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2019)



Feito isto, deve ser analisada a viabilidade sobre a possibilidade de
exercer as atividades econômicas pretendidas no local desejado –
conforme o CNAE. O CNAE é o código que indica quais são as
atividades pretendidas pela empresa, contendo em sua estrutura
numérica as atividades que são compreendidas e não compreendidas e,
a clareza sobre quais serão as atividades que a empresa pretende
desenvolver, traduzidas nos respectivos códigos CNAE (sendo um
principal e outros secundários), permitirão a análise de viabilidade de
todas as próximas etapas. Vale ressaltar que a empresa pode escolher
diversos códigos CNAE diferentes para contemplar toda a sua operação.
Somente após aprovação dessa etapa na prefeitura é que se poderá dar
sequência na Inscrição na Receita Federal.



Sistema de Registro e Licenciamento de Empresas (RLE): esse sistema
foi concebido para integrar a Administração Pública da União, dos
Estados e dos Municípios e, destina-se à abertura e licenciamento de
empresas de tipo Limitada, Empresário Individual e Empresa Individual
de Responsabilidade Limitada. Ao efetivar o cadastro no RLE, o sistema
coletará algumas informações para que a prefeitura ou o órgão
equivalente realize a análise de viabilidade de localização, verificando
assim se a empresa poderá, no local pretendido, exercer determinadas
atividades. Caso a viabilidade seja aprovada, ou aprovado com restrição
de operação – neste caso, a atividade pode ser exercida no local
pretendido, no entanto, deverá cumprir algumas regras, como restrição
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no horário de funcionamento, entre outros – o sistema irá gerar um
protocolo, chamado REDESIM, que deverá ser apresentado durante a
Inscrição na Receita Federal.


Inscrição na Receita Federal: esse processo tem por objetivo gerar o
Número de Identificação e Recibo que serão usados na Junta Comercial.
Nesta etapa, o protocolo gerado na consulta à viabilidade (RLE) deverá
ser apresentado (REDESIM) – por isso a viabilidade precisa ser
consultada anteriormente à esta etapa – e ainda deverão ser fornecidos
documentos da constituição social da empresa: identificação da pessoa
jurídica – nome e capital social –, objeto social, endereço da pessoa
jurídica, dados de contato, dados dos representantes legais e dos sócios
da empresa, porte e, a depender do caso, dados do contador
(normalmente este processo é feito por contabilidades) e sobre o
processo de licenciamento da Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo (CETESB). Gerados então o Número de Identificação e o Recibo,
pode-se então dar entrada no Registro na Junta Comercial.



Registro na Junta Comercial: nesta etapa, o objetivo é a obtenção do
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e do Número de
Identificação do Registro de Empresa (NIRE). O processo é realizado
digitalmente, através do sistema Via Rápido Empresa (VRE). Dentro
desse sistema, são apresentados os documentos obtidos na Receita
Federal, os dados da empresa (pessoa jurídica), do estabelecimento
(endereço, inscrição mobiliária), dos representantes e pagamento de
taxa.



Cadastro de Contribuintes Mobiliários (CCM): com o NIRE e o CNPJ, o
Registro no município é realizado através do CCM, que é o cadastro da
Secretaria da Fazenda do Município de São Paulo onde são registrados
os dados cadastrais de todos os contribuintes de tributos mobiliários do
Município. Todos os contribuintes de tributos mobiliários são legalmente
obrigados (Lei n° 8435, de 15 de setembro de 1976) ao registro no CCM
e também mantê-lo atualizado com qualquer mudança ou encerramento
de atividade.
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Licenciamento Municipal: nesta etapa, leva-se em consideração qual o
risco da empresa, mediante a atividade econômica que será
desenvolvida no local. No caso das atividades de baixo risco (atividades
estas definidas pelo Decreto n° 57.298 de 8 de setembro de 2016), o
empreendedor se responsabiliza pelo seu controle, de forma auto
declaratório. O poder público mantém seu papel de fiscalização, depois
da emissão da licença. Quando o processo de regularização da empresa
se inicia através do uso do RLE, não apenas a viabilidade de localização,
mas também o licenciamento ocorrerá de forma mais simples, já que a
Licença de Operação é dada automaticamente, mediante apresentação
do CNPJ e do NIRE no sistema. Já as atividades de alto risco precisam
ser avaliadas pelo poder público antes da emissão da licença. Quando
a atividade econômica da empresa for enquadrada como de Alto Risco
outros documentos são exigidos, a exemplo de ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica) – documento emitido pelo engenheiro
responsável pela obra, documentos de acessibilidade (se for o caso),
entre outros documentos a depender da atividade econômica, do
tamanho do espaço, entre outras particularidades.

101

Imagem 2 – Passo-a-passo para Constituição de Pessoa Jurídica

Fonte: Prefeitura de São Paulo (2019)

