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1. Resumo da proposta de convênio 

 
a) Período de vigência previsto 

Esta proposta de convênio contempla ações e eventos para 22 meses consecutivos, 

sendo: 

Início........... janeiro/2022 

Término...... novembro/2023 

 

b) Proposta de Investimentos   

Valor total da proposta R$ 23.990.765,93, sendo:    

Apex-Brasil...................... R$ 13.546.857,83 | Proporção 56,47% 

Contrapartida................ R$ 10.443.908,10 | Proporção 43,53% 

 

2. Informações do Proponente 

 
a) Identificação do proponente e representantes legais 

 

i. Dados da entidade 

Razão Social: Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos 

Sigla: ABIHPEC 

Endereço: Av. Paulista, 1313 - Conjunto 1080 – São Paulo/SP – CEP 01311-923 

CNPJ: 00.478.478/0001-21  

Data de Fundação: 09/03/1995 

DDD/Telefone: (11) 3372-9899  

E-mail: jcbasilio@abihpec.org.br 

 

ii. Representante legal da entidade 

João Carlos Basílio da Silva 

Cargo: Diretor Presidente Executivo 

Data do mandato: 05 de abril de 2021 

Nº Identidade: 3.432.631-5 

CPF: 038.109.178-34 

E-mail: jcbasilio@abihpec.org.br 

 
b) Breve histórico sobre o proponente 

Desde 1941, o SIPATESP representa os interesses da indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria 

e Cosméticos (HPPC) no Estado de São Paulo. 

 

Frente ao contínuo e crescente trabalho realizado com as indústrias do Estado, a entidade 

ampliou suas atividades e evoluiu seu apoio em prol do setor. Em 9 de março de 1995 foi 

então fundada a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos (ABIHPEC), entidade privada sem fins lucrativos, com finalidade principal de 

congregar as indústrias nacionais do setor, instaladas em todo país e de todos os portes, 

mailto:jcbasilio@abihpec.org.br
mailto:jcbasilio@abihpec.org.br
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promovendo e defendendo os seus legítimos interesses, com vistas ao desenvolvimento 

econômico que representam. 

 

Em agosto de 2016 foi firmado um novo Estatuto Social da ABIHPEC, que estabelece a 

gestão da entidade por Conselho Deliberativo e por uma Diretoria Executiva, cujo 

mandato será renovado a cada 02 anos, composta e eleita pelas próprias associadas. 

 

Com mais de 25 anos de atuação, a ABIHPEC trabalha na defesa dos legítimos interesses 

da indústria brasileira de HPPC junto aos mais diversos públicos, nas esferas federal, 

estadual, municipal e internacional. Tem como missão incentivar a competitividade de 

empresas de todos os portes e regiões do país. 

 

Estruturada para realizar o acompanhamento estatístico do setor, com estudos da indústria 

de HPPC, a ABIHPEC desenvolve um amplo trabalho de aprimoramento dos negócios, 

concretizados e divulgados por meio do relacionamento com grandes Institutos de 

Pesquisa e por publicações e ações que disseminam o panorama setorial, dados de 

mercado e as principais tendências do setor. 

 

A entidade também mantém estreitos vínculos com sindicatos e associações 

representativos de áreas afins, autoridades nacionais, uniões econômicas internacionais e 

associações congêneres de outros países. 

 

A ABIHPEC tem como missão apoiar, desenvolver, estimular e criar ações e instrumentos 

que contribuam para o progresso da indústria brasileira de HPPC, além de representar seus 

associados em âmbito nacional e internacional, buscando desenvolver a 

competitividade, a credibilidade, a ética e a evolução contínua das empresas do setor. 
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c) Abrangência e representatividade do proponente 

Atualmente existem 3.183 indústrias fabricantes de produtos acabados do setor no Brasil 

regularizadas na Anvisa (fonte: panorama do setor ABIHPEC). 

 

 
 

A ABIHPEC é reconhecida como a entidade mais representativa e atuante em defesa do 

setor frente às mais diversas esferas governamentais nacionais e internacionais, atendendo 

os interesses de empresas brasileiras de todos os portes e multinacionais instaladas no país.  

Com abrangência nacional, a ABIHPEC congrega aproximadamente 400 empresas 

associadas, que representam 90% do faturamento do setor. O quadro associativo da 

entidade contempla empresas de todo o segmento voltado à HPPC, em diversos estados 

brasileiros, atendendo toda a cadeia produtiva. 

 

Assossiados ABIHPEC 

Estado % 
 

Estado % 

AM 0,6% 
 

PI 0,3% 

BA 0,9% 
 

PR 3,1% 

CE 0,6% 
 

RJ 6,8% 

ES 1,7% 
 

RN 0,3% 

GO 1,7% 
 

RS 2,6% 

MG 4,3% 
 

SC 1,1% 

PA 0,3% 
 

SP 75,5% 

PE 0,3% 
   

 

No Brasil existem outras organizações que apoiam empresas e indústrias, mais 

especificamente por estado brasileiro, por meio de sindicatos patronais do setor ou da 

cadeia produtiva.  Existe uma única associação que atua no mesmo setor, a Associação 

Brasileira de Cosmetologia - ABC, que tem como objetivo promover o desenvolvimento da 

cosmetologia nacional. Sendo uma associação mais voltada para o desenvolvimento dos 

setores tecnológico, científico e regulamentar do âmbito cosmético e de seus profissionais, 
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não há nenhuma sobreposição de interesses e ou impeditivo em ambas as partes para a 

apresentação desta referida proposta.  

 

i. Parcerias institucionais 

A conexão com diferentes atores amplia e possibilita maior atuação da Entidade ao 

cumprimento dos objetivos voltados à competitividade da cadeia produtiva do segmento. 

Diversos parceiros e agentes externos estão contemplados no planejamento e exercem 

influência direta ou indireta na entidade, assim como no projeto setorial Beautycare Brazil, 

possibilitando um macro-ambiente estratégico sofisticado, do qual fazem parte: 

 
 Serviço Brasileiro de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE 

Entidade privada sem fins lucrativos. É um agente de capacitação e de promoção do 

desenvolvimento, criado para dar apoio aos pequenos negócios de todo o país.  

 

 Câmaras de Comércio  

As Câmaras de Comércio desenvolvem atividades que visam estimular o comércio com o 

Brasil e com outros países, sendo então importantes aliadas do empresariado interessados 

em ingressar no mercado internacional, assim como pele aproximação institucional para 

atualizações gerais, como por exemplo sobre as condições locais de negócios e 

regulamentos de comércio em vigor, comportamento de mercado, legislação em vigor, 

entre outros.  

 

 Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade - Investe SP 

Organização social ligada à Secretaria estadual de Desenvolvimento Econômico do 

Estado de São Paulo por meio de contrato de gestão.  

 

 São Paulo Negócios – SP Negócios 

Agência de promoção de investimentos e exportações ligada à Prefeitura do Município 

de São Paulo, responsável por programas de prospecção de investidores para setores 

prioritários da economia da cidade, capacitação de pequenas e médias empresas à 

exportação e apoio ao desenvolvimento e treinamento de startups. 

 

 Associação Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM 

Atua para a normalização no campo da química, compreendendo produtos químicos 

inorgânicos, produtos químicos orgânicos, produtos e preparados químicos diversos no que 

concerne à terminologia, requisitos, métodos de ensaio e generalidades. Por sua 

especificidade, indústrias químicas associados da ABIQUIM, também são membros da 

ABIHPEC, atendendo de forma assertiva a cadeia produtiva.  

 

 Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Essenciais, Produtos Químicos 

Aromáticos, Fragrâncias, Aromas e Afins – ABIFRA 

Consiste em promover ações para o fortalecimento da indústria nacional, divulgando 

padrões internacionais de qualidade e segurança dos produtos junto ao seu mercado, 

consumidores e governo. 

 

 Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos – ABIQUIFI 
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Organização que reúne empresas do setor farmoquímico. Seu principal objetivo é estimular 

a produção de ingredientes farmacêuticos no Brasil, visando atender a indústria brasileira 

e participar do mercado internacional. 

 

Parceiros da entidade em outros importantes projetos, como o Dê a Mão para o Futuro, 

que atende à política nacional de resíduos sólidos para recolhimento e tratamento de 

embalagens pós consumo: 

 

 Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Limpeza e Afins – ABIPLA 

 Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos 

Industrializados – ABIMAPI 

 

Parceiros da entidade em organização e promoção de eventos nacionais para 

promoção do setor e cadeia produtiva: 

 

 Reed Exhibitions Ltd.  

Feira in-cosmetics Latin America 

 

Associações congêneres internacionais e grupos associativos parceiros, para 

relacionamento com foco em temas regulatórios: 

 
 Conselho de Associações das Indústrias de Cosméticos Latino Americanas - CASIC 

Com sede em Montevidéu, Uruguai, é uma organização internacional sem fins lucrativos 

que, desde a sua criação em novembro de 1999, atua para consolidar e fortalecer o setor 

de HPPC na América Latina, apoiando o crescimento sustentável das indústrias do 

segmento. 

A CASIC possui 6 comitês abrangendo diferentes áreas de atuação, divididas em 

subcomités com equipes de discussões contínuas e grupos de trabalho que são formados 

de acordo com demandas pontuais.  Através de reuniões quinzenais (virtuais) e periódicas 

(presenciais) com todas as entidades congêneres do setor são tratados assuntos para 

redução de barreiras tarifárias e não tarifárias, trabalho fundamental para permitir a 

redução de entraves à comercialização dos produtos HPPC no continente. Participam das 

discussões e coordenação de comitês todas as Câmaras Latino Americanas, assim como 

Indústrias do setor e sócios aderentes que fazem parte da cadeia de valor do segmento.  

Países sócios e seus membros: 
País 

     Membro 

Nome Completo 

América Central 

     CACECOS 
Cámara Centroamericana y Del Caribe de Cosméticos Y Aseo 

Argentina 

     CAPA 
Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería 

Bolívia 

     AB COH – CNC 
Associação Boliviana  - Câmara Nacional de Comércio da Bolívia 

Brasil 

     ABIHPEC 

Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos 

Centroamérica 

    CACECOS 
Cámara Centroamericana y del Caribe de Cosméticos y Aseo 
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Chile 

    CCC 
Câmara de La indústria Cosmética De Chile A.G. 

Colômbia 

     ANDI 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

Costa Rica 

     CCCR 
Cámara de Comercio Costa Rica 

El Salvador  

     CCS 
Cámara Cosmética Salvadoreña 

Equador 

     PROCOSMÉTICOS 

Asociación Ecuatoriana de Empresas de Productos Cosméticos, de 

Higiene y Absorbentes. 

México  

     CANIPEC 
Cámara Nacional de La Industria De Productos Cosméticos 

Panamá 

     CCIA 
Cámara de Cosméticos do Panamá 

Paraguay 

     CAEDHPA 

Cámara Paraguaya de Empresas y Productos Domisanitarios, Higiene 

Personal y Afines 

Perú 

     COPECOH 

Comité Peruano de Cosmética e Higiene Personal 

República Dominicana 

      AFAPER 

Asociación de Fabricantes de Productos para el Cuidado e Higiene 

Personal y del Hogar, Inc. 

Uruguay 

      CUPCAT 

Cámara Uguguais de Perfumería, Cosmética y Artícolos de Tocador 

Venezuela 

    CAVEINCA 

Cámara Venezolana De La Industria De Cosméticos Y Afines 

 

 Accord – Hygiene, personal care & specialty products industry  

É a associação nacional da indústria que representa os fabricantes e fornecedores de 

produtos de higiene, higiene pessoal e especialidades, seus fornecedores de matérias-

primas e prestadores de serviços. 

 

 ACA – Asean Cosmetics Associaton  

A ASEAN Cosmetics Association, Inc. (ACA) consiste em organizações de diferentes países 

que objetivam harmonizar e manter as regulamentações de cosméticos, atualizar os 

padrões de competência técnica e perícia científica nas indústrias locais e expandir o 

comércio de cosméticos na ASEAN. Países participantes: Indonesia, Malásia, Myanmar, 

Filipinas, Singapura, Tailândia, Vietnã, Austrália, Japão, Estados Unidos, China e Coréia. 

 

 APCU – The Association of Perfumery and Cosmetics of Ukraine 

É uma associação voluntária de empresas do mercado de perfumes e cosméticos. A APCU 

coopera estreitamente com instituições científicas (educacionais), organizações públicas, 

bem como com estados e órgãos governamentais locais com o intuito de a 

competitividade de produtos de cosméticos e promover o desenvolvimento sustentável 

da indústria como um todo.  

 

 Personal Care Products Council – PCPC 

Com sede em Washington, DC, o Conselho de Produtos de Cuidados Pessoais é a principal 

associação comercial nacional que representa a indústria global de produtos cosméticos 

e de cuidados pessoais para mercado americano.  Fundada em 1894, as mais de 600 
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empresas membros do Conselho fabricam, distribuem e fornecem a grande maioria dos 

produtos para cuidados pessoais comercializados nos EUA e são líderes globais 

comprometidos com a segurança, qualidade e inovação dos produtos. 

 

 APCOHM - Association Of Perfumery, Cosmetics, Household Chemicals And Hygienic 

Goods 

A associação reúne hoje mais de 35 fabricantes nacionais e multinacionais líderes de 

cosméticos, perfumaria, produtos químicos domésticos e produtos de higiene. 

Representam a indústria de perfumaria, cosméticos e produtos químicos domésticos na 

Rússia.  

 

 CTFA – Cosmetic Toiletry & Fragramce Association of South Africa 

A associação possui como objetivo, apoiar e desenvolver a indústria de cosméticos sul-

africana sustentável e respeitada, estimulando proativamente ações e desenvolvendo 

ferramentas que contribuam para o seu crescimento e o progresso de seus membros, ao 

mesmo tempo em que promovem a segurança do consumidor.  

 

 CTPA – Cosmetic, Toiletry & Perfurmery Association 

É a associação representa a indústria de HPPC no Reino Unido. Tem como objetivo, 

possibilitar que a indústria de cosméticos e cuidados pessoais ofereça excelência e apoie 

o bem-estar – proporcionando uma ampla escolha de produtos para pessoas de todas as 

idades, gênero e etnia. Ser a autoridade confiável para uma indústria britânica vibrante e 

responsável, confiável para agir de forma responsável pelo consumidor. 

 

 Cosmetica Italia – Associazione Nazionale Imprese Cosmetiche 

A Cosmetica Italia é a voz da indústria nacional de cosméticos e de sua cadeia de 

suprimentos. Conta entre suas fileiras cerca de 600 empresas - de multinacionais a 

pequenas e médias produtoras distribuídas em todo o território nacional - para um total de 

36 mil colaboradores diretos (mais de 54% dos empregados são mulheres) que se tornam 

391 mil em toda a cadeia de fornecimento de cosméticos se considerarmos os funcionários 

pertencentes aos canais de estética, cabeleireiro, perfumaria, farmácia, fitoterápico e 

vendas diretas.  

 

 Cosmetics Alliance Canada 

A Cosmetics Alliance Canada (anteriormente Associação Canadense de Cosméticos, 

Higiene e Fragrâncias) é a principal associação comercial canadense que representa a 

indústria de cosméticos e produtos de cuidados pessoais. Representam mais de 150 

empresas associadas que fabricam, distribuem e fornecem produtos de cuidados pessoais 

comercializados no Canadá. 

 

 Cosmetic Europe - European trade association for the cosmetics and personal care 

industry 

É a associação comercial europeia para a indústria de cosméticos e cuidados pessoais.  

Membros incluem fabricantes de cosméticos e cuidados pessoais e, também, associações 

que representam a indústria em nível nacional, em toda a Europa. 

Visão:  ter um setor europeu de cosméticos e cuidados pessoais crescente (florescente) 

Missão: Dividir um ambiente operacional europeu próprio ao crescimento a longo prazo e 

a um futuro sustentável. 
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 Cosmetic New Zeland  

Cometics New Zeland, nome operacional da Associação de Cosméticos, Higiene e 

Fragrâncias da Nova Zelândia, é a associação comercial neozelandesa que representa a 

indústria de cosméticos e produtos de cuidados pessoais. Os objetivos principais, são 

apresentar uma frente unida e pressionar o governo no interesse das empresas associadas., 

a reestruturação da economia neozelandesa nas últimas décadas tem visto um foco 

expandido pela Cosméticos Nova Zelândia. 

 

 NCV – Nederlandse  Cosmetica Vereniging 

É a associação de fabricantes e importadores de cosméticos (produtos para cuidados 

pessoais). Isso inclui não apenas produtos para cuidados diários, como desodorante, 

shampoo e pasta de dente, mas também produtos que podem mudar a aparência, como 

maquiagem e corantes de cabelo.  

 

 FEBEA – Fédération des Entreprises de la Beauté 

Defendem os interesses do setor de cosméticos na França com o poder público, a 

comunidade econômica e científica e a sociedade civil. São 25 funcionários que 

trabalham em ministérios, agências, administrações, ONGs, associações de consumidores 

e círculos científicos. Mantem o poder público informado sobre a evolução do setor para 

que os interesses sejam levados em conta na elaboração de leis e regulamentos. 

 

 FMM-MCTIG - Malaysian Cosmetics And Toiletries Industry Group (MCTIG) 

A Federação Malásia fabricantes (FMM) foi criada em 1989 para articular o interesse da 

indústria. Servindo como um canal de feedback da indústria para o governo e vice-versa, 

o Grupo vinha fazendo recomendações adequadas ao governo sobre políticas e questões 

que afetam a indústria como um todo.  

 

 IBHA – Indian Beauty & Hygiene Association  

A IBHA é uma organização sem fins lucrativos, com grandes, médias e pequenas empresas 

como seus membros.  A IBHA (anteriormente conhecido como ISTMA – Indian Soaps and 

Toiletries Makers' Association) foi fundada em Calcutá em 1937. Ela trouxe ao foco várias 

questões de importância crítica para a indústria como um todo, começando pelo 

governo, durante a era pré-liberalização e manteve o ímpeto desde então. 

 

 IKW - German Cosmetic, Toiletry, Perfumery and Detergent Association 

É a Associação Industrial e Comercial de Fabricantes e Distribuidores de Cosméticos, 

higiene pessoal, perfumaria, detergentes e produtos de limpeza doméstica. Para esses 

produtos, a Alemanha é o maior mercado nacional da Europa, seguido pela França, Reino 

Unido e Itália. Os mais de 430 membros da IKW representam mais de 95% da indústria. Todos 

os grandes players globais conhecidos da indústria que operam na Alemanha são 

membros da IKW. A maioria dos membros são pequenos e médios fabricantes e 

distribuidores. 

 

 JCIA – Japan Cosmetic Isndustry Association  

A Japan Cosmetic Industry Association foi formada, como uma federação que 

compreende a Associação da Indústria Cosmética de Tóquio, a Associação da Indústria 

Cosmética Do Oeste-Japão e a Chubu Cosmetic Industry Association. Os objetivos da 

associação são promover a amizade mútua e a ligação entre as organizações que 

representam os fabricantes de cosméticos, avançar os interesses comuns de todas essas 
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organizações e estabelecer consensos justos da indústria em relação às questões 

necessárias para o desenvolvimento da indústria de cosméticos, promovendo o 

desenvolvimento sólido da indústria. 

 

 KCA - Korea Cosmetics Association 

A indústria de cosméticos da Coreia se destaca por sua tecnologia inovadora e excelente 

poder de produto. Emergiu como o 4º maior exportador mundial de cosméticos, 

posicionando-se como um grupo industrial que impulsiona o desenvolvimento da 

economia nacional, também está elevando o valor das marcas nacionais e elevando o 

prestígio nacional. 

 

 KTSD – Cosmetic & Cleaning Products Industry Association 

A Associação dos Fabricantes de Cosméticos e Produtos de Limpeza (KTSD) foi criada em 

Istambul após a fusão da Associação Internacional de Sabonetes, Detergentes e Produtos 

de Manutenção (AISE), criada em 1989, e da Associação dos Fabricantes de Cosméticos 

e Preparações Sanitárias (KTMD), criada em 1993, para produzir soluções para as 

necessidades das indústrias de limpeza e cuidados pessoais. Portanto, representa um 

acúmulo de 30 anos. 

 

 PCPC - Personal Care Products Council  

O Conselho de Produtos de Cuidados Pessoais (PCPC) é a principal associação comercial 

nacional que representa empresas de cosméticos e produtos de cuidados pessoais e atua 

como voz em questões científicas, legais, regulatórias, legislativas e internacionais para a 

indústria global. As 600 empresas membros da PCPC representam mais de 90% da indústria 

de beleza dos EUA e são algumas das marcas mais amadas em beleza e cuidados pessoais 

atualmente. 

 

 PSVAK - Hellenic Cosmetic Toiletry and Perfumery Association 

A Associação Panhelênica de Fabricantes e Representantes de Cosméticos & Perfumes) é 

o órgão oficial da indústria na Grécia e membro da European Cosmetics Association 

Cosmetics Europe. 

 

 PCAR – Perfurmery and Cosmetic Association of Russia 

Representa a indústria de cosméticos da Rússia a nível internacional. A Associação 

promove conferências internacionais, além de fornecer a especialistas do setor programas 

educacionais e treinamentos.  

 

 STANPA – Associación Nacional de Perfurmería y Cosmética 

A Associação Nacional de Perfumaria e Cosmético integra atualmente mais de 400 

entidades que fabricam e distribuem perfumes, cosméticos e produtos para cuidado 

pessoal na Espanha.  

 

 SKW – Swiss Cosmetic and Detergent Association 

A Swiss Cosmetic and Detergent Association (SKW) é a principal associação nacional da 

indústria de cosméticos, detergentes e produtos de limpeza da Suiça. Representam cerca 

de 30 membros internacionais e 50 nacionais.  

 

 TCMA – Thai Cosmetic Manufactures Association 
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A TCMA é a Associação de Fabricantes de Cosméticos da Tailândia, é responsável por 

representar o setor no país.  

 TFAS – The Cosmetic, Toiletry & Fragrance Association Of Singapore 

A associação de Cosméticos, Higiene e Fragrâncias de Singapura, atua em conjunto com 

as autoridades regulatórias e o secretariado da ASEAN, representando o setor no país. 

 

 VOCA – Vietnam Cosmetic Essenial Oil, Aroma Association  

A VOCA é a Associação de Cosméticos, Aromas e Óleos Essenciais do Vietnã, é 

responsável por representar o setor no país.  

 
 IAC - Colaboração Internacional de Associações de Indústrias 

Principal grupo internacional de colaboração técnica entre Indústrias do Setor de HPPC. 

Trata-se de uma rede virtual voluntária de atualização de informações e troca de 

experiências regulatórias formada por mais de 40 Associações de indústria de HPPC em 

todo o mundo, incluindo Estados Unidos e Europa. Desde junho de 2017 a ABIHPEC está na 

presidência dos trabalhos deste grupo, a qual se encerrará em junho de 2020. 

ISO TC 217/ABNT CB 57 

A ABIHPEC participa por meio do Comitê Brasileiro – CB 57 de Cosméticos da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, no comitê da ISO/TC 217 da ISO – International 

Organization for Standardization, grupo mundial de normalização dos produtos de Higiene 

Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. 

O ABNT/CB-57, sob gestão da ABIHPEC, atua na normalização do setor compreendendo 

produtos, processos, serviços e matérias-primas no que concerne à terminologia, requisitos, 

classificação e métodos de ensaio, boas práticas e outras generalidades, respaldado pela 

ABNT. É oficialmente o único fórum nacional de normalização para o setor de HPPC, 

atribuição garantida pela Resolução nº 7/1992, Conselho Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO). 

Este comitê participa desde 2004 como o-member (membro observador) das atividades 

desenvolvidas no comitê da ISO/TC 217, grupo mundial de regulamentação global dos 

produtos de HPPC. Em 2011, o Brasil tornou-se p-member (membro participante) e entrou 

definitivamente no cenário decisório das normalizações de produtos e processos de HPPC, 

e tem estado presente em todas as reuniões presenciais, que vem trazendo benefícios 

diversos para o setor. 

 

 ICCR - Cooperação Internacional em Regulamentação para Produtos Cosméticos 

A ABIHPEC juntamente com a ANVISA representa o Brasil no ICCR – International 

Cooperation on Cosmetics Regulation que é um grupo de cooperação internacional em 

regulamentação para produtos cosméticos. Este grupo se reúne anualmente e tem como 

objetivo remover obstáculos regulatórios entre as regiões, minimizar barreiras técnicas entre 

o comércio internacional – mantendo alto nível de proteção aos consumidores.  Além do 

Brasil, o grupo é composto por representantes do governo e a iniciativa privada do 

Canadá, da Comunidade Europeia, do Estados Unidos da América e do Japão. 

Mercosul - Mercado Comum do Sul 

A ABIHPEC atua ativamente nas discussões junto a ANVISA no Subgrupo de Trabalho n° 11 

– Saúde/ cosméticos e junto ao INMETRO do Subgrupo de Trabalho n° 3 – Regulamentos 

Técnicos e Avaliação da Conformidade de Produtos pre-medidos, comissões responsáveis 

pelas regulamentações sanitárias e metrológicas no Mercosul pertinentes ao setor de 

HPPC.  Os trabalhos são organizados de acordo com uma Pauta Negociadora, de 

interesse comum, da qual constam temas priorizados. 
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Mercosul. 

 

Parceiros institucionais com foco em inovação e tecnologia das indústrias do setor HPPC: 

 

 CAS - divisão da Sociedade Americana de Química  

Plataforma informações científicas e tecnológicas que são base de estudo para inovação. 

Uma de suas plataformas dá subsídio para empresas rastreiam informações de tendência 

para facilitar em suas tomadas de decisão.  

 

 Universidade federal de Itajubá (UNIFEI) 

Pesquisador que faz parte do conselho científico tecnológico 

 

 Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)  

Projeto de redução do “Time do Market” 

 

 Universidade de São Paulo (USP) 

Pesquisador que faz parte do conselho científico tecnológico; 

 

 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

Pesquisador que faz parte do conselho científico tecnológico 

 

 INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia  

 EMBRAPII – Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial 

 ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

 CNI – Confederação Nacional da Indústria  

 FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo  

 
d) Estrutura organizacional do proponente 

Dirigida por um presidente executivo assessorado por uma equipe de diretores, 

gerentes e coordenadores. Nossa administração é acompanhada pelo corpo de 

diretores e conselheiros, que se reúnem periodicamente para deliberação e 

acompanhamento das atividades da associação. 

 

Ao todo a entidade conta com 44 funcionários. 



 

 
 
 
 

Promoção: 
 

 

15 

 
i. Coordenação do projeto 

O projeto setorial possui equipe técnica qualificada para gestão e operacionalização do 

projeto, com profissionais de distintas áreas de atuação. 

 

Parte da equipe atua na coordenação e execução do objeto proposto, garantindo a 

operacionalização do projeto. Outra, com colaboração de temas específicos voltados ao 

interesse do objeto do projeto, de acordo com sua especialidade e qualificação técnica, 

mas com o comprometimento e dedicação de esforços para capacitação das empresas 

participantes do projeto, assim como facilitação ao comércio e defesa de interesses ao 

comércio internacional. 
 

É importante destacar que o direcionamento e aplicação da gestão e estratégia é 

realizada por meio da integração de tarefas e competências dos 2 principais integrantes: 

gerente do projeto e coordenador de promoção comercial, que juntos, avaliam, 

coordenam e monitoram constantemente a aplicação das diretrizes, metas, objetivos, 

resultados e estratégia, voltados ao interesse do projeto.  Para a operacionalização das 

ações e eventos, contamos ainda com outros colaboradores com dedicação exclusiva 

ao projeto. 
 

Coordenação e execução: 

O projeto conta com a participação de cinco integrantes, que contribuem para a gestão, 

coordenação de ações e eventos, operacionalização do projeto, gestão financeira e 

administração geral (backoffice). 

 

1 Gerente de Projeto Gueisa Silvério 

2 Coordenador de Promoção Comercial Tiago Milani 

3 Assistente de Promoção Comercial Anna Serec 

4 Assistente de Promoção Comercial Fernanda Esquerdo 

5 Assistente Financeiro (em transição) 
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Colaboração interna direta: 

Outros seis integrantes colaboram de forma direta, através de suporte e atendimento às 

empresas, participação de reuniões estratégicas e eventos do projeto, estudos e 

inteligência de mercado, assessoria e capacitação em comércio exterior e questões 

técnicas e regulatórias do setor e assessoria em comunicação, contribuindo para o bom 

andamento do projeto e do setor. 

1 Gerente de Comércio Exterior Ricardo de Nóbrega 

2 Gerente de Inteligência de Mercado Elaine Gerchon 

3 Diretora de Assuntos Regulatórios Ariadne Morais 

4 Coordenadora de Assuntos Regulatórios Rafaella Paiva 

5 Analista de Assuntos Regulatórios Kamilla Albertini  

6 Gerente de Comunicação e Marketing Karla Brandão 

 
 

ii. Histórico Profissional de cada componente da equipe (dedicação exclusiva) 

Breve currículo da Gerente de Projeto 

Nome: Gueisa Silvério 

Identidade: 14.184.282-9 CPF: 263.411.058-86 

E-mail: gueisa@abihpec.org.br 

 

Gueisa Silvério é administradora de empresas com especialização em comércio exterior e 

MBA em Inteligência estratégica, competitiva e econômica na FIPE/USP (Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas/Universidade São Paulo).   

 

Há sete anos exerce a função de gerente de projetos, coordenando o projeto Beautycare 

Brazil, criado pela ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos), em parceria com a apexBrasil (Agência Brasileira de Promoção 

de Exportações e Investimentos), e que promove a internacionalização das empresas 

brasileiras da cadeia produtiva do setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos.  

 

Possui ampla experiência gerenciando a participação brasileira em feiras internacionais, 

missões comerciais e prospecções de mercado em diversos países de quatro continentes, 

tendo anteriormente atuado na área comercial de Exportação e Importação em 

empresas de médio porte deste mesmo setor e trading company. 

 

Breve currículo do Coordenador de Promoção Comercial 

Nome: Tiago Alberto Milani 

Identidade: 29.780.450-9 CPF: 218.431.538-90 

E-mail: tiago@abihpec.org.br 
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Tiago Milani atua há mais de 15 anos na área de Comércio Exterior coordenando pessoas 

e processos de importação de diversos segmentos, como: matéria-prima, mercado de 

luxo, vestuário, produtos químicos, pneu, entre outros. 

 

É formado em Administração – Comércio Exterior, Pós-Graduado pela Unesp em 

Negociações Econômicas Internacionais e especializado em Gestão de Organizações do 

Terceiro Setor na FGV. Possui vivência de um ano e seis meses nos Estados Unidos e quatro 

meses na Argentina. 

 

Trabalhou durante 3 anos na Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais, 

onde também desenvolveu a função de coordenador de promoção comercial no projeto 

Brasil Original Stones. 

Há cinco anos trabalha na ABIHPEC, como coordenador de promoção comercial, 

desempenhando, também, a função de coordenação administrativa e operação dos 

sistemas e ferramentas inerentes às ações e eventos do projeto. 

 
Breve currículo da equipe de Assistente de Promoção Comercial  

Nome: Fernanda Cristina Esquerdo 

Identidade: 37226031-7 CPF: 395.364.348-73 

E-mail: fernanda@abihpec.org.br 

 

Fernanda Esquerdo é administradora de empresas, formada na Universidade Nove de Julho 

- São Paulo em 2013. 

 

Trabalhou há três anos como analista de financiamentos de veículos no Banco Bradesco.  

Gerenciou por quatro anos comércio de móveis planejados. 

 

Há três anos atua como assistente de promoção comercial na Associação Brasileira de 

Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. 

 
 

Nome: Anna Carolina Eivazian Serec 

Identidade: 50.052.610-2 CPF: 430.097.348-24 

E-mail: anna.carolina@abihpec.org.br 

 

Anna Serec é formada em Publicidade e Propaganda com ênfase em Marketing pela 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Possui vivência internacional em escola de idiomas 

no Canadá e nos Estados Unidos. Trabalhou durante 2 anos atuando na área de marketing, 

eventos e comunicação em indústrias de bens de consumo. 

 

Há um 1 ano e 9 meses atua como assistente de promoção comercial no projeto 

Beautycare Brazil, criado pela Associação Brasileia de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos (ABIHPEC), em parceria com a Agência de Promoção de Exportções e 

Imvestimesntos (Apex-Brasil). 

 

 
e) Capacidade operacional de execução de Convênios por parte do proponente 

mailto:anna.carolina@abihpec.org.br
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Conforme organograma apresentado anteriormente, a entidade possui capacidade 

operacional de prestação de serviços e execução de Convênios, além de equipe com 

dedicação exclusiva estruturada para operacionalização de um Projeto Setorial.  

 

Todos os departamentos da Associação possuem atuação voltada à competitividade do 

setor e, portanto, direta ou indiretamente ao projeto setorial, que tem como propósito 

promover a internacionalização das empresas de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos. 

 

Por se tratar de um setor regulado, é necessária a integração e mobilização de todas as 

áreas da entidade, onde cada uma contribui em uma etapa do processo de 

competitividade, nacional e/ou internacionalmente. A ABIHPEC conta com profissionais 

qualificados em diversas outras áreas de atuação para seus associados, que trabalham 

em parceria com a gerência do Beautycare Brazil, seja por meio de compartilhamento e 

troca de informações, como também com a participação e representação em ações e 

eventos do projeto. 

 

Todas as áreas internas são correlacionadas, o que torna a ABIHPEC uma associação com 

forte atuação nacional e possibilita manutenção e crescimento de áreas internas 

independentes, mas que se complementam em assuntos em prol de toda a cadeia de 

valor do segmento. 

 

i. Áreas de atuação e serviços prestados 

 

 Comércio Exterior 

Tem como objetivo representar o Setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 

globalmente, nos diversos temas relacionados ao comércio exterior. O trabalho realizado 

está vinculado aos acordos internacionais, defesa comercial, facilitação ao comércio, 

logística e aduana, combate ao comércio ilegal, desoneração dos tributos de insumos 

que compõem a cadeia produtiva do setor, além da coordenação do Subgrupo Mercosul 

do Comitê de Facilitação ao Comércio da CASIC.  

 

Interferência e atuação voltada ao objeto da proposta de projeto: DIRETA 

Integrada à estratégia do projeto, este departamento monitora e todos os assuntos 

inerentes ao comércio internacional supracitados, com impacto direto e imediato em toda 

a cadeia produtiva e na possibilidade de geração de negócios para as empresas 

brasileiras, possibilitando maior competitividade das empresas do projeto, assim como das 

demais associadas e não associados (indústrias nacionais e multinacionais). Como forma 

de apoio às empresas participantes do projeto, tem como responsabilidade participar de 

ações de facilitação ao comércio e defesa de interesses relacionados aos assuntos de 

comércio exterior e atualizar informações sobre a balança comercial brasileira, negócios 

com o mundo, além de temas voltados à competitividade como logística, portos e 

aeroportos, acordos internacionais, entre outros.  

 

 Regulatório 

Frente aos diversos desafios do mercado nacional e internacional, a ABIHPEC atua em 

constante preparação do ambiente regulatório, antecipando discussões necessárias e 

apoiando a indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Promove a 
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Convergência Regulatória Internacional, visando minimizar Barreiras Técnicas entre o 

Comércio Internacional, ampliando a competitividade do setor produtivo: 

– Defende os interesses do Setor por meio do alinhamento técnico entre Governo, 

empresas e stakeholders (nacionais e internacionais); 

– Promove diálogos internos (associados) / Internacionais e Setoriais; 

– Propicia o desenvolvimento setorial por meio da publicação de manuais e treinamentos; 

Para que o setor tenha propostas e diretrizes que deem suporte às questões 

governamentais nacionais e internacionais relacionadas à vigilância sanitária, à 

metrologia e as normas técnicas a ABIHPEC coordena diversos grupos de trabalhos. O 

resultado têm sido reivindicações empresariais éticas e pertinentes a redução de barreiras 

técnicas e regulatórias no Brasil e Mercosul. 

Todos os trabalhos são previamente alinhados com as parceiras internacionais, para 

harmonização de conceitos e produtos.  

 

Interferência e atuação voltada ao objeto da proposta de projeto: DIRETA 

Em busca da contínua evolução regulatória, participa ativamente, monitorando 

tendências e defendendo o posicionamento de nossa indústria nos principais fóruns 

internacionais de normatização e regulamentação de produtos HPPC.  

 

É importante destacar que as exportações de produtos acabados do setor devem atender 

a regulamentação sanitária exigida de cada país, o que torna obrigatória a verificação 

dos produtos, desde a embalagem, até especificamente adequações em suas fórmulas. 

Sendo assim é compulsória a adequação de produtos ao mercado internacional, de 

acordo com legislações sanitárias vigentes, que devem ser regularmente monitoradas. 

 

Com este trabalho, as empresas poderão ganhar competitividade, impactando toda a 

cadeia produtiva e possibilitando ampliação de resultados desde a pesquisa e inovação 

(testes e serviços laboratoriais), fabricação (embalagens e ingredientes), até os demais 

setores envolvidos indiretamente (vertical acessórios). Como forma de apoio às empresas 

participantes do projeto setorial, estrategicamente este departamento é o responsável por 

acompanhar e coordenar ações de facilitação ao comércio e defesa de interesses 

relacionados aos assuntos regulatórios, desde a participação em reuniões internacionais 

de para harmonização de regulamentação internacional, o acompanhamento de 

adequação de produtos, o monitoramento de legislações e órgãos sanitários 

internacionais, elaboração/atualização de manuais técnicos voltados à exportação, 

consultoria em temas específicos apontados pelos potenciais clientes, acompanhamento 

de tabela de ingredientes controversos, entre outros. 

 

 Mercado 

O Departamento de Inteligência de Mercado da ABIHPEC tem como objetivo gerar 

conhecimento para auxiliar as empresas associadas à ABIHPEC no planejamento 

estratégico, nas tomadas de decisões e nos planos de ações, através do atendimento, 

capacitações e workshops, estatísticas e dados de mercado. É também a área 

responsável no auxílio à Associação em informações estratégicas de mercado junto ao 

governo. Entre suas principais atividades, destacamos a elaboração e coordenação do 

painel de dados de mercado, simulador de mercado, parceria com diversos institutos de 

pesquisa, eventos de capacitação, acompanhamento e análises de dados estatísticos e 

macroeconômicos, participação em fóruns de discussão e realização de pesquisas de 

acordo com demandas específicas. 
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Interferência e atuação voltada ao objeto da proposta de projeto: DIRETA 

Por meio de ferramentas eletrônicas, é a área responsável pelo atendimento 

individualizado das empresas participantes em parceria com equipe do projeto setorial, 

que por meio de levantamento de dados e tendências, possibilita que os participantes 

possam realizar estudos de mercados internacionais e elaboração de suas estratégias. 

Também é responsável pela elaboração e realização de workshops de capacitação que 

antecedem ações comerciais realizadas pelo projeto, assim como a manutenção e 

atualização do banco de dados, elaboração de relatórios, estudos específicos para o 

segmento e acompanhamento de resultados do projeto.  

 

 Comunicação e marketing 

Preservar e divulgar a imagem da instituição, buscando eficiência na comunicação com 

os diversos públicos com os quais se relaciona e responsabilizando-se pela gestão dos 

processos comunicacionais, com os princípios da ética e da transparência na condução 

de suas ações, é o objetivo do departamento de Comunicação e Marketing da ABIHPEC. 

Para o alcance deste objetivo, são realizadas diversas ações, que envolvem assessoria de 

imprensa, relações públicas, eventos, publicações impressas, meios eletrônicos, 

fortalecimento de marca como estratégias de ação, gestão de conteúdo, gestão de sites 

e redes sociais existentes, entre outros. Atua em parceria com todas as áreas internas e 

projetos especiais da entidade e promove o alinhamento de iniciativas em prol da agenda 

positiva do setor. É também responsável pela realização do Prêmio ABIHPEC-Beleza Brasil, 

considerado o mais importante reconhecimento do setor, e do Programa de Qualificação 

de Fornecedores, voltado para valorizar toda a cadeia produtiva. 

Parceria com o departamento para elaboração de materiais institucionais, alinhamento 

de temas relacionados à assessoria de imprensa nacional e internacional, notícias e outros 

para projeção de imagem das empresas participantes, do setor e país.  

Interferência e atuação voltada ao objeto da proposta de projeto: INDIRETA 

 

 Inovação e Tecnologia 

Tem como missão promover e incentivar a inovação do setor, dentro de padrões de 

excelência, visando o aumento da competitividade e o crescimento sustentável das 

empresas. O ITEHPEC tem atuado na prospecção de oportunidades de negócios em 

inovações para o segmento, na antecipação de tendências, na geração de 

conhecimento e integração de recursos disponíveis às necessidades das empresas; 

criando oportunidades de agregação de valor aos produtos do setor. 

Interferência e atuação voltada ao objeto da proposta de projeto: INDIRETA 

 

 Meio Ambiente 

Aliar a proteção do meio ambiente ao desenvolvimento setorial e o bem-estar da 

sociedade é uma das metas da ABIHPEC, ao abrir espaços de discussão entre empresas, 

órgãos públicos e comunidade. A diretoria de Meio Ambiente caminha neste sentido ao 

acompanhar ações de órgãos da área em níveis municipais, estaduais e federais. 

Encaminha, também, sugestões e comentários para resoluções novas ou em processo de 

revisão, projetos de lei e outros, em prol da indústria de HPPC e seus consumidores. Ao 

longo de sua trajetória, a associação levantou bandeiras importantes com o objetivo de 

inserir o setor na temática ambiental, seja, se antecipando à Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, ao atender a questão do pós-consumo de embalagens e proporcionando 

geração de renda e inclusão social, por meio do programa “Dê a Mão Para o Futuro”. 

Desde 2005, o Departamento também vem dialogando com o governo e com outros 
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setores interessados, em busca de um novo Marco Regulatório que promovesse o uso 

sustentável da biodiversidade brasileira, com regras claras e segurança jurídica para todas 

as interfaces. Em 2015 foi sancionada a Lei nº13.123, que regulamenta o acesso ao 

patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado ao País. 

Interferência e atuação voltada ao objeto da proposta de projeto: INDIRETA 

 

 Relações do trabalho 

Grupo de debate das práticas de Relações de Trabalho, que possibilita antecipação de 

tendências e auxilia as empresas associadas na tomada de decisões, valorizando o ser 

humano. O grupo é formado por representantes indicados pelas empresas associadas, 

focado nas práticas de Relações de Trabalho e com reuniões mensais, trazendo temas e 

assuntos atuais por meio de palestras e trocas de experiências dos participantes, 

promovendo uma visão global das tendências do mercado. Também é responsável por 

eleger representantes para participar do CEAG 10 que negocia anualmente com o 

Sindicato dos Químicos o Acordo Coletivo. 

Interferência e atuação voltada ao objeto da proposta de projeto: INDIRETA 

 

 Tributos 

Os produtos de HPPC no Brasil recebem uma carga tributária maior que a aplicada nas 20 

maiores economias do mundo. O setor também possui uma das mais complexas 

configurações de impostos sobre vendas do que essas mesmas economias globais. Este 

departamento tem como objetivo manter contato com as diversas esferas de governo no 

âmbito Federal a Estadual, buscando avançar na simplificação e redução da carga 

tributária incidente sobre os produtos de HPPC. Também monitora diariamente as 

alterações nas legislações nas diversas Unidades da Federação e da União, e envia 

boletim informativo às empresas associadas. Além do plantão de dúvidas tributárias, 

fornecemos material de apoio, atualizados constantemente, como tabelas contendo as 

alíquotas de ICMS e MVA’s dos produtos do setor por UF.  

Interferência e atuação voltada ao objeto da proposta de projeto: INDIRETA 

 

 Desenvolvimento Setorial 

Objetivando fortalecer o desenvolvimento das indústrias do setor de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos, o departamento coordena ações de incentivo às micro e 

pequenas empresas e fortalece estruturas regionais em todo o País.  Seminários, palestras, 

capacitações e divulgações estão entre as atividades realizadas para auxiliar o 

desenvolvimento das companhias nacionais, por meio de quatro pilares: Gestão do 

Conhecimento e Difusão de Informação; Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade; 

Mercado e Gestão e Monitoramento. 

Interferência e atuação voltada ao objeto da proposta de projeto: INDIRETA 

 

 Profissionalização 

A ABIHPEC promove, por meio dos encontros da Comissão de Estudo de Salão de Beleza, 

que é um dos grupos em atividade criado pelo Comitê Brasileiro 57 (CB-57), – espaço de 

discussão da ABNT destinado à normatização do setor de HPPC, o trabalho de 

organização do segmento dos salões de beleza, impulsionada pela implementação de 

legislação específica, reconhece os exercícios das seguintes atividades profissionais: 

cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador. Para 

elaborar normas aos salões de beleza, a comissão constitui-se com representantes da 

indústria, do setor de serviços – no caso a participação do SEBRAE Nacional – profissionais 
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do segmento, sindicatos, consumidores, instituições de ensino e a própria ABNT, que 

definiram em conjunto os temas a serem trabalhados.  

Interferência e atuação voltada ao objeto da proposta de projeto: INDIRETA 

 

ii. Orçamento anual da entidade 

A ABIHPEC/SIPATESP teve um faturamento até setembro de 2021 de R$ 33.448.091,55 (trinta 

e três oito milhões, quatrocentos e quarenta e oito, noventa e um reais e cinquenta e cinco 

centavos). Segue tabela com informação do orçamento anual da entidade nos últimos 3 

anos: 

 

 
A origem principal dos recursos se dá por meio de contribuição mensal de empresas 

associadas à entidade, considerando valores ABIHPEC/SIPATESP/ITEHPEC, que 

representaram até setembro/2021, 94,6% do total de receitas da entidade.  

 

Mediante cenário pandemia, em 2020, houve uma pequena redução no valor da receita 

anual das entidades (ABIHPEC/SIPATESP), devido à suspensão e cancelamento de eventos 

nacionais e internacionais, mas por se tratar de um setor essencial e do serviço prestado 

pela Associação, não houve impacto relevante no quadro associativo ou no toda das 

receitas de contribuição mensal. Já em 2021, vale destacar que o total das receitas 

acumuladas refere-se a apenas 9 meses do ano, com a estimativa de crescimento em 

comparação ao ano anterior, uma vez que tivemos o aumento de 5% de empresas 

Associadas. 

 

Recursos SEBRAE são oriundos de parceria para coordenação de um Projeto de 

Desenvolvimento Setorial (PDS), que tem como objetivo a capacitação empresarial 

voltada às micro e pequenas empresas não associadas, por meio de núcleos regionais 

estabelecidos em diversos Estados Brasileiros. 

 

f) Histórico dos esforços do proponente com a apexBrasil 

A parceria entre a ABIHPEC e a apexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações 

e Investimentos), iniciou no ano de 2000, com a assinatura do primeiro convênio e a 

realização da primeira ação comercial em 2001. 

 

Desde então, a entidade tem como premissa zelar pela seriedade, excelência e 

transparência na gestão dos recursos, passando por constantes aperfeiçoamentos, ajustes 

e melhorias estratégicas, possibilitando a renovação contínua e interrupta de novos 
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convênios, adaptando desde a forma de apresentação do projeto (branding) até os tipos 

de ação apoiadas. 

 

 

 
 

 

A cooperação técnica e financeira entre as entidades permitiu que as empresas brasileiras 

do setor tivessem um importante apoio e desenvolvimento na inserção dos seus produtos 

em mercados internacionais, buscando desenvolvimento de competitividade, 

exportações e internacionalização das indústrias brasileiras de HPPC.  

 

Ao longo desta parceria, é notável a evolução de maturidade e capacidade do projeto, 

tanto no que tange à sua estrutura e formato de apoio, quanto dos resultados das 

exportações do setor. Identificamos que as empresas até então apoiadas, passaram a 

demandar tipos de ação e apoio diferentes, levando o projeto setorial a criar uma política 

de segmentação no ano 2010. Este processo constituiu-se no agrupamento por 

maturidade exportadora em 5 níveis, definindo benefícios e competências necessárias 

para diferentes níveis empresariais voltado ao mercado internacional.  A partir de 2012, o 

projeto passa a dar suporte para empresas da cadeia produtiva do setor (ingredientes, 

embalagens e serviços específicos). 

 
Em 2017, inicia-se uma nova etapa, com a extensão do apoio aos fabricantes de 

acessórios voltadas exclusivamente à salões de cabelereiros, nicho de mercado específico 

e complementar à indústria do setor HPPC e a revisão dos níveis de segmentação, 

passando para apenas 4 níveis, revisão de critérios e benefícios para cada grupo.  
 

Já a partir de 2019, houve a ampliação de apoio à cadeia de valor do setor, com 

diferentes estratégias por vertical de atuação e agrupamento por similaridade de 

participação apenas em eventos. Também neste ano, foi estabelecida uma parceria 

inovadora com o setor de insumos farmacêuticos, considerando que há sinergia entre os 

setores, alguns grupos de empresas participantes e cadeia produtiva, já que grande parte 

dos insumos podem ser aplicados às indústrias que permeiam ambos os setores.  
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Para esta nova proposta, além de fomentar o aumento do volume de exportações, o foco 

estratégico do projeto será consolidar a percepção internacional da fabricação de 

produtos brasileiros diferenciando-os por seu valor agregado, investimentos em inovação 

e tecnologia e uso de princípios ativos da biodiversidade brasileira, criando mais 

oportunidades no mercado internacional por meio de diferenciais competitivos bastante 

eloquentes da nossa indústria.  

 
i. Avaliação qualitativa 

Desde a primeira participação em uma feira internacional, a Cosmoprof Worldwide 2001 

(Bolonha), buscamos avaliar os processos, identificar oportunidades, sistematizar e 

disseminar conhecimentos e experiências para acesso aos mercados, assim como 

fomentar o crescimento dos resultados daqueles que já estavam timidamente em alguns 

mercados. A percepção desta evolução é notada diariamente, por parte de todos os 

atores envolvidos, desde as empresas participantes até parceiros internacionais, com o 

reconhecimento de principal e mais importante entidade do setor nacional e 

internacionalmente.  

 

Com a participação de inúmeras missões comerciais e prospectivas em diversos países do 

mundo, o projeto adquiriu algumas competências no formato de apoio às empresas 

aderentes, assim como o monitoramento dos mercados, de forma a adequar e ajustar 

eventos com foco no crescimento e desenvolvimento do setor. 

 

Fruto deste trabalho, o projeto possibilitou considerável aumento de resultado em 

exportações de algumas empresas, assim como a movimentação de diversos setores 

envolvidos no processo de fabricação dos produtos e dos serviços relacionados, passando 

a outras verticais de atuação, além de produtos acabados do setor HPPC. 

 

Com o desenvolvimento, amadurecimento e aprimoramento de competências e 

maturidade no mercado internacional, as empresas passam a seguir suas próprias 

estratégias internacionais, muitas vezes, passando a atuar globalmente de forma 

independente ao projeto setorial, que é formatado e criado para atender interesses de 

um grupo de participantes em prol do setor. Sendo uma aceleradora de empresas para o 

mercado internacional, esse descolamento das necessidades individuais poderá fazer 

com que a empresa decida pela saída do projeto setorial. O impacto desta saída resultará 

em redução nos resultados em exportações (US$) do projeto, em contrapartida também 

pode ser considerado como uma medição de sucesso do empenho, capacitação e 

direcionamento estratégico, comprovando que o processo como um todo atinge o seu 

principal objetivo: fortalecer a imagem do setor no Brasil e no mundo, colocando o país 

entre os principais players globais do segmento. 

 

ii. Avaliação quantitativa 

Nota-se o crescente número de empresas aderentes ao projeto, que até outubro de 2021 

apresentou crescimento em relação ao ano anterior, com um total de 150 empresas 

apoiadas e 165 NCM´s apoiadas (fonte sistema B.I. apexBrasil). 
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Particularidades do setor levam muitas empresas a exportar de forma indireta, onde além 

do CNPJ da indústria, as exportações sejam realizadas por distribuidoras, ou filiais, portanto 

para a análise de esforços do projeto na promoção, consideramos que o resultado 

apurado deve avaliar o número de empresas de fato participantes e não apenas os 

termos de adesão cadastrados que são apenas uma forma de suas exportações que 

poderiam ser somadas ao resultado das empresas detentoras das marcas e produtos que 

se tornam internacionais. 

 

                
 

Notas: 

- Participantes do projeto setorial Beautycare Brazil: 98 empresas, para 5 verticais; 

- Exportação indireta/CNPJ´s exportador: 8 empresas; 

- Setor Farmacêutico: 38 para empresas (Biolab – aderente de ambos os projetos, portanto 

deve-se considerar 37 do setor farma para não duplicar a contagem); 

- Inativas: 6 empresas; 

TOTAL 150 termos de adesão (apoiadas durante o ano 2021). 

 

Por se tratar de um setor regulado por agências sanitárias no mundo, exportações de 

produtos acabados e ingredientes devem cumprir a legislação de cada destino e por isso 

a trajetória para obtenção de resultados é longa. Dessa forma, destacamos que o 

crescimento de número de participantes e NCM`s não há relação direta entre a 

ampliação de número de empresas apoiadas e maior número de produtos apoiados com 

o crescimento de resultados do projeto.  

 

O resultado obtido em exportações do projeto em 2021 foi US$ 169,86, para 118 destinos. 
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Podemos concluir que o desempenho do projeto atingiu patamares de resultados que 

ultrapassaram as expectativas em resultados, ainda mais se considerarmos o cenário de 

pandemia mundial, com crescimento em todos os indicadores de resultados. 

 

Em relação às metas conveniadas, é importante destacar que os resultados abaixo são 

apurados pelo total de empresas apoiadas (termo de adesão no sistema) durante o ano 

(apenas 2021 que é o resultado parcial, até outubro). Foram ultrapassadas as metas para 

exportações (US$) e exportadores durante o período do convênio anterior. Para o número 

de empresas apoiadas, também foram superados todos os indicadores, apenas com a 

ressalva que na repactuação de metas, foi ajustado para o número de aderentes já 

confirmados até setembro (149) e ainda considerada meta de crescimento no período – 

número que foi atingido no mês de novembro (total 151 empresas com termo de adesão 

no sistema). 

 

 2019 2020 2021 

  Indicadores 2019-

2021 
Meta 

Realizado 

BPH+BCB 
Meta 

Realizado 

BPH+BCB 
Meta 

Aditivo 
(repactuação) 

Realizado 

BPH+BCB 
(até OUT) 

% cresc.  

2021-

ytd/2020 

Apoiadas (termo 

convênio) 
110 125 116 138 118 151 150 -1% 

Exportadoras 79 82 82 95 98 98 101 3% 

Exportações US$  59,09 123,80 61,86 154,32 63,41 120,00 169,86 42% 

Novas Empresas 

Apoiadas % 
2% 6,4% 4% 4,3% 2% 8,70% 8,00% -8% 

 

Apenas para demonstração dos resultados obtidos com esforço efetivo e exclusivo do 

Beautycare Brazil, segue abaixo o recorte com números apenas das empresas 
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participantes deste projeto setorial (excluindo a parceria ABIQUIFI e termos referentes aos 

CNPJ´s de exportações indiretas).  

 

 2019 2020 2021 

  Indicadores 2019-2021 Meta 
realizado 

 BCB 
Meta 

realizado 

 BCB 
Meta 

Aditivo 
(repactuação) 

realizado 

 BCB 

(até out) 

% cresc.  

2021-

ytd/2020 

Participantes 110 79 116 92 118 151 98 -35% 

Exportadoras 79 82 82 95 98 98 101 3% 

Exportações US$  59,09 99,00 61,86 135,10 63,4 120,00 152,30 27% 

Novas Empresas 

Apoiadas % 
2% 6,4% 4% 4,3% 2% 8,70% 8,00% -8% 

 

Sabemos que em um momento de crise mundial não é comum resultados positivos e 

crescimento de empresas e seus resultados, mas as empresas do projeto encontraram na 

crise uma oportunidade de ampliar suas exportações, o que impulsionou não só o 

resultado de moeda estrangeira (US$) como também em número de interessados em 

aderir ao projeto e em número de exportadores.  

 

Seguimos em um momento atípico global (pandemia), mas com a abertura de alguns 

mercados e, sendo um setor considerado como essencial para cuidados com a saúde por 

diversos governos, entendemos que o apoio às empresas para o mercado internacional é 

imprescindível. 

 

É importante destacar que a mudança estratégica adotada pelo projeto a partir de 2012, 

contemplando toda a cadeia de valor do segmento, foi extremamente assertiva para a 

promoção da imagem brasileira no mercado internacional, já que o relevante 

crescimento nos resultados foi em grande parte impulsionado pelas empresas fabricantes 

de ingredientes e embalagens (aproximadamente 70% do resultado das exportações US$). 

Assim como as de produtos acabados, a cadeia produtiva do setor sofreu grande impacto 

no mundo, e grandes players globais (concorrentes) tiveram suas atividades suspensas e 

deixaram de comercializar seus produtos seja no mercado interno, o que trouxe uma 

oportunidade para as indústrias brasileiras se posicionarem no mundo como inovadoras, 

competitivas e com uma oferta exportável diversificada.  

 

Sendo o 4º maior consumidor mundial e com uma indústria tão robusta, não nos 

surpreende a rápida adequação frente a uma crise mundial. As empresas brasileiras 

souberam aproveitar a adversidade e demonstraram que estão prontas para ampliar a 

atuação no mercado internacional. 

 

3. Sobre o setor 

 
a) Caracterização do setor  

i. Representatividade 
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A indústria de HPPC mobiliza e promove o desenvolvimento do Brasil. A produção local é 

predominante, alavancando a geração de empregos e apresentou 2,2% crescimento real 

em 2020 (ex-factory).  

 

Nos anos de 2017 e 2018, o setor apresentou crescimento acima do PIB, mas insuficiente 

para recuperar as perdas do biênio 2015-2016. Em 2019 experimentou ligeira retração de -

1,3%. Em 2020, apesar da pandemia, a essencialidade dos produtos do Setor no combate 

à COVID-19 se consolidou, resultando em um crescimento real de 2,2%. 

 

 
 

O quadro acima compara a evolução do Produto Interno Bruto (PIB), com o da indústria 

em geral e com os índices da indústria de produtos de HPPC e, demonstrando que o setor 

apresentou até 2014 crescimento mais vigoroso que o restante da Indústria. 

 

Como quarto (4º) maior mercado consumidor do mundo, o setor de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos gera cerca de 5,5 milhões de oportunidades de trabalho em sua 

cadeia de valor (indústria, franquia, consultoria de venda direta e salão de beleza).  

 

Após apresentar queda no número de empregos diretos em 2015 e 2016, o setor vem 

apresentando crescimento contínuo nos anos seguintes, encerrando 2020 com aumento 

de 2,1% sobre 2019 equivalente 2.700 empregos diretos. 
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Em razão da pandemia, em 2020 houve retração nas oportunidades de trabalho em 

praticamente todos os canais, resultando em queda no número total de oportunidades, 

encerrando o ano com uma retração de 9.7%. 

 

 
 

    Impacto socioeconômico do setor de HPPC 
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ii. Panorama mundial do setor 

 

O consumo mundial é de U$$ 484 bilhões de dólares, sendo que as 30 maiores empresas 

correspondem a 59,4% deste total de empresas multinacionais. Entre estas empresas, 

destacamos duas brasileiras, que juntas representam 2,7%: Natura&Co e Grupo Boticário, 

que estão na 9ª e 23ª posições, respectivamente. 

 

 

 
O maior consumidor global são os Estados Unidos da América, que corresponde à 18,8% 

do volume mundial, seguido por China (15,6%) e Japão (7,3%).  
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O Brasil ocupa a 4ª posição no consumo mundial (4,9%). Por ser de um país de dimensões 

continentais e de grande miscigenação, apresenta números relevantes em todas as 

categorias do setor, estando à frente de países tradicionalmente representativos no 

cenário internacional, mas com relevante distribuição no consumo por categorias de 

produtos do setor. É importante destacar que entre as 11 categorias, o Brasil se destaca 

entre os 5 principais consumidores em 8 destas, sendo o segundo maior consumo em 

fragrâncias, desodorantes e produtos masculinos; o terceiro, em produtos infantis e 

proteção solar; o quarto, em produtos para cabelos; o quinto em produtos para banho e 

higiene oral. 

 

 
 

Em relação aos países da América Latina, o Brasil representa 45,8% do total do consumo 

da região, e está na primeira posição no ranking de todas as categorias do setor.    

 

 

iii. Balança comercial 

No período de janeiro a dezembro de 2020, as exportações do setor de HPPC alcançaram 

o valor de US$ 609.3 milhões, crescimento de 1,9% em relação ao mesmo período de 2019 

(US$ 598.1 milhões). Em importações, o resultado total foi de US$ 585.9 milhões, queda de 

16,8% em comparação ao mesmo período do ano anterior (US$ 704.0 milhões). 

 

A corrente de comércio entre os meses de janeiro a dezembro deste ano alcançou a cifra 

de US$ 1.2 bilhão, representando retração de 8,2%, sobre o mesmo intervalo de 2019, 

quando totalizou US$ 1.3 bilhão. 

 

O saldo comercial do período de janeiro a dezembro de 2020 foi superavitário em US$ 23.4 

milhões, revertendo o valor deficitário registrado no mesmo período de 2019 (US$ - 105.9 

milhões). 
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Com o volume total de US$ 609,3 milhões de dólares em exportações, para 174 destinos, 

os principais parceiros comerciais das indústrias brasileiras de HPPC são países do Mercosul 

(37,5%), seguidos pelos demais países da América do Sul (32,1%). Este resultado deve-se ao 

fato de empresas multinacionais estarem instaladas em território brasileiro, para atender o 

mercado consumidor local e, daqui, distribuem seus produtos para países vizinhos – além 

das indústrias original e genuinamente brasileiras que exportam produtos brasileiros. 

 

Exportação - Dados em Milhões de Dólares FOB 

 
 

Diferentemente de produtos acabados, a cadeia de valor possui maior concentração de 

exportações para a América do Norte (26,3%), que é impulsionada principalmente pelo 

suprimento dos grandes players globais, já que muitos possuem instalações para 



 

 
 
 
 

Promoção: 
 

 

33 

fabricação de produtos acabados nos Estados Unidos. Seguido a este bloco, destacam-

se as exportações para América Latina e Ásia.  

 

Exportações Correlatos – Representatividade Blocos Econômicos (2020) 

 
 

 

Em relação às importações, em 2020 o Brasil totalizou US$ 585,9 milhões de dólares 

proveniente de 75 destinos. Destacam-se como principais países da União Europeia 

(33,9%), seguido de países Asiáticos (30,2%) e América do Norte (17,6%). Este resultado é 

devido ao tamanho de mercado brasileiro e alto consumo de produtos do setor. 

 

Importação - Dados em Milhões de Dólares  

 
 

Para os produtos que fazem parte da cadeia produtiva do setor, é possível notar que as 

mesmas regiões se destacam como principais parceiros comerciais do Brasil, mas com uma 

concentração mais relevante entre Ásia (44,0%), seguido de América do Norte (29,7%) e 

União Europeia (18.3%).  
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Importações Correlatos – Representatividade Blocos Econômicos (2020) 

 
 

 

b) Análise do setor  

 

i. Perspectiva de crescimento 

O consumidor brasileiro entendeu que os cuidados pessoais têm muito mais a ver com a 

saúde e o bem-estar do que com a vaidade. E, à medida que ele quer se sentir melhor, 

está passando a colocar cada vez mais os produtos da categoria na lista de necessidades 

básicas – e não mais na de supérfluos.  

 

Quando as pessoas pensam no nosso setor, geralmente lembram das grandes marcas, que 

são importantíssimas e representam a principal fatia do mercado, mas boa parte da força 

e do dinamismo da indústria se deve à frequente abertura de novos negócios e ao bom 

trabalho desenvolvido por pequenas marcas, que são a maioria entre as cerca de 3,2 mil 

empresas de HPPC registradas na Anvisa (agosto/2021).  

 

Com produção local predominante, a indústria de HPPC mobiliza e promove o 

desenvolvimento do Brasil, assim como alavanca a geração de empregos. Em 2020, 

apresentou o expressivo crescimento de 7% em números de indústrias no registradas na 

Anvisa em comparação ao ano anterior, demonstrando a sua força, importância e 

essencialidade, já que o crescimento foi em contramão ao crescimento do setor industrial 

brasileiro, principalmente se considerarmos o cenário em que ainda estamos passando de 

pandemia mundial.   

 

Para os próximos anos, as previsões apontam para um novo período de recuperação, mas 

não é possível saber ao certo em qual intensidade. Uma parte importante do resultado vai 

depender de fatores políticos e macroeconômicos, sobre os quais o poder de influência é 

pequeno. Mas o desempenho de cada indústria individualmente e do setor como um 
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todo, estará definitivamente relacionado com a qualidade das decisões tomadas na 

condução dos negócios.  

 

O desafio da indústria é continuar dando motivos para que esse consumidor acredite na 

importância dos produtos, oferecendo opções que atendam às demandas atuais: 

ingredientes naturais, personalização e responsabilidade social são grandes tendências 

para ficar de olho. Com certeza, elas serão decisivas para ajudar a impulsionar as 

categorias de produtos. Além disso, é extremamente necessário que haja o engajamento 

das empresas em consonância com o mercado internacional para atender demandas de 

consumo, assim como, entre muitos outros pontos que interferem diretamente na 

competitividade do setor, a desburocratização de processos e simplificação do sistema 

tributário. 

 

 
 

 

 
ii. Atores e stakeholders relevantes 

O público estratégico envolve uma rede ampla rede de organizações e grupos de 

interesse que impactam o setor, representada pelo gráfico a seguir: 
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iii. SWOT 
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iv. Informações relevantes do planejamento estratégico setorial, envolvidas na 

proposta de projeto 

O segmento de HPPC vem passando por mudanças extremamente significativas.  

 

Conceitos como sustentabilidade, personalização, valor social, tecnologia e transparência 

passam a ser decisivos na hora da escolha de um produto, impactando diretamente 

produção do setor. As empresas têm pela frente um admirável mundo novo de 

oportunidades, porém já não basta apenas analisar os indicativos econômicos.  

 

Entre os principais movimentos globais que passarão a impactar o setor nos próximos anos, 

destacam-se: 

 personalização de produtos, consumo mediante experiência que o consumidor 

poderá ter com a marca, a fluidez de gênero, influenciadores de marcas e foco em 

ingredientes naturais; 

 produtos que proporcionem bem-estar; 

 enfatizar o valor e os méritos convenientes ao consumidor, como por exemplo linhas 

multifuncionais; 

 em um espaço ecológico movimentado, as inovações se concentram na pegada 

de carbono, formatos sólidos e recargas, assim como em fórmulas recicladas e 

pacotes para minimizar o desperdício; entre outros. 

O mercado brasileiro de HPPC tem assimilado rapidamente estes movimentos globais do 

segmento, porém isso demanda altos investimentos em inovação, tecnologia, 

qualificação de profissionais e um olhar atento às mudanças e comportamento de 

consumo mundial, assim como direcionar todos os esforços do setor para 

desburocratização de processos, melhoria de competitividade do setor, avanços da 

economia brasileira e redução de impostos aplicados no setor. 

 

Além dos fatores acima, é importante destacar que as tendências de consumo voltados 

a bem-estar, se transformaram em estilo de vida, já que a expectativa de vida mundial 

vem aumentando consideravelmente – estima-se que 23% da população mundial vai ter 

mais de 60 anos em 2050 (em 2016 eram 11%). A longevidade, necessidade de se sentir 

bem, o consumo mais consciente, impactam diretamente no comportamento consumo 

global. 

 

c) Detalhamento dos temas prioritários 

A busca de competitividade das empresas do setor nacional e internacionalmente é 

primordial ao desenvolvimento do setor que, consequentemente acarretará no 

desenvolvimento de toda a cadeia de valor, fomentando a geração de empresas.  

 

Para tanto, além do desenvolvimento e crescimento econômico brasileiro, é necessário 

amplo esforço setorial, buscando a simplificação de sistema tributário do setor, 

desburocratização de processos, convergência de assuntos e temas estratégicos, 

regulatórios e de meio ambiente, simplificação de legislações, além de ampla divulgação 

de essencialidade do setor como pilares estratégicos setoriais. 
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Detalhamos ainda o trabalho contínuo para estruturar, desenvolver, promover e monitorar 

todo o setor em tópicos de atuação da entidade: 

 
 Estruturar o setor 

 conquistar e manter parceiros 

 unir e fomentar a cadeia produtiva 

 defender interesses 

 programas de capacitação e desenvolvimento empresariais 

 

 Desenvolver o setor 

 estimular inovação e tecnologia  

 foco em sustentabilidade 

 facilitação de comércio 

 Incentivar o conhecimento de dados e informações de mercados 

 

 Promover  

 fomentar negócios Nacional e Internacionalmente 

 promover imagem Nacional e Internacionalmente 

 abrir e consolidar mercados internacionais 

 

 Monitorar o setor 

 Pesquisas e avaliações Quantitativas  

 Pesquisas e avaliações Qualitativas 

 Acompanhamento e divulgação sobre tendências de mercado 

 Monitoramento para atender às movimentações de regulamentos globais 
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4. Informações sobre o Projeto 
 

a) Objetivo do Projeto 

PROPÓSITO: Promover, facilitar e acelerar o processo de internacionalização das empresas 

do setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos e seus correlatos. 

 

OBJETIVO: Alavancar o crescimento das exportações de produtos e serviços que envolvem 

a cadeia de valor do setor de HPPC (produtos acabados, ingredientes, embalagens, 

serviços e acessórios em geral), buscando alcançar 20% de aumento de resultados nos 

próximos 5 anos 

 

b) Público-alvo 

O público-alvo do projeto Beautycare Brazil são empresas brasileiras que compõem a 

cadeia de valor do segmento de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. 

 Produtos acabados 

 Ingredientes 

 Embalagens 

 Serviços  

 Acessórios 

É importante destacar que o projeto setorial apoia empresas de todos os estados 

brasileiros, independentemente porte e ramo de atividade, desde que sejam empresas ou 

indústrias que atuem dentro da cadeia de valor do setor de HPPC. Segue detalhamento 

do público-alvo que já manifestou interesse em adesão ao projeto setorial para esta 

proposta (lista não exaustiva – novos perfis empresariais podem ser avaliados para 

inclusão, desde que tenha aderência ao segmento, ações e eventos planejados):  

 

 Produtos acabados, foco de atuação do setor HPPC, que representa maior número 

de empresas apoiadas e resultados do projeto. 

 

 Ingredientes, são insumos químicos ou naturais que fazem parte da cadeia 

produtiva de HPPC. Apesar de menor número de indústrias em comparação à 

produtos acabados, representam a maior fatia de exportações (US$) do projeto 

setorial, fornecendo ingredientes de origem brasileira para empresas fabricantes de 

todos os portes e nacionalidades. Para exportações buscam o “decision maker” dos 

projetos de P&D ou o local onde é estabelecida a fábrica principal, caso a decisão 

de compra seja independente atendendo as oportunidades de consumo local 

(volumetria e regulamentos diferentes em determinados países); 

 

 Embalagens, que poderá apresentar necessidades específicas em ações exclusivas 

para embalagens, assim como permear em eventos de produtos acabados e 

ingredientes. Assim como empresas de ingredientes, é um insumo da cadeia 

produtiva de HPPC e buscam “decision maker” dos projetos de P&D ou o local onde 

é estabelecida a fábrica principal. 

 

 Serviços, terão aderência em eventos voltados à ingredientes e/ou produtos 

acabados, dependendo do tipo de serviço prestado dentro da cadeia de valor. 

Para esta proposta já será considerada a empresa que possui atividade voltada à 
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serviços de Pesquisa Clínica e Laboratorial, oferece uma ampla gama de soluções 

de inspeção, auditoria e testes para produtos de consumo (Testes clínicos e 

laboratoriais, para avaliação de ativos, eficácia e eficiência de ingredientes em 

uma formulação, assim como testes de eficácia de produtos acabados. 

 

 Acessórios, grupo de perfis setoriais diversos, que podem ter aderência em 

diferentes eventos, em sua maioria quando o potencial comprador, distribuidor 

e/ou ponto de venda fazem parte do perfil de uma dos públicos-alvo indicados 

anteriormente. Fazem parte deste grupo:  

 Equipamentos eletrônicos (secadores, chapinhas) - negociados com 

distribuidores que geralmente compram produtos acabados; 

 Mobiliário e equipamentos para salões de cabelereiros, clinicas de estética e 

Spas - aderência aos eventos destinados para empresas de produtos 

acabados (similaridade com equipamentos); 

 Cartelas de demonstração de coloração - podem ser negociadas 

diretamente com fabricantes, seja em desenvolvimentos globais de vendas 

(marketing centralizado ou não), como também em fábricas ou terceiristas 

de colorações, como ou sem marca própria. Similaridade de perfil de 

compradores em eventos de produtos acabados; 

 Self Sampling - displays e material de marketing específicos do segmento: 

material adesivo para revistas para demonstração de maquiagem e 

perfumes, totem de borrifador de fragrâncias e outros. Foco em eventos 

internacionais onde marcas premium buscam formas de divulgação de seus 

produtos e fragrâncias, assim como em eventos de produtos acabados, para 

apresentação de diferentes formatos de comunicação e divulgação de 

marcas; 

 Terceirização de fabricação de produtos acabados – fábricas instaladas no 

Brasil, que terceirizam a linha de produção para exportação de produtos 

acabados com marca própria (produto final) ou fórmulas à granel, para 

posterior envase no país de destino. 

 

O que faz um produto do nosso setor ser vendido é a história contida por trás, a emoção 

leva a compra. Este é um dos motivos que passamos a apoiar a cadeia produtiva, para 

que seja possível gerar maior escala em produção e aumentar o valor agregado na 

indústria de transformação. 

 

Ao longo desta parceria, foi o investimento total foi de R$ 149 milhões, sendo 55% em 

investimentos da apexBrasil e 45% em contrapartida. Houve o apoio a aproximadamente 

2.700 empresas que participaram de 385 ações e eventos voltados ao setor HPPC. 

      
c) Mercados-alvo 

 
i. Países-alvo 

Mercados-alvo 

2022-2023 

PRODUTOS 

ACABADOS 
  INGREDIENTES   EMBALAGENS   ACESSÓRIOS 

1 Estados Unidos   1 Estados Unidos   1 Estados Unidos   1 Estados Unidos 
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2 México   2 México   2 México   2 Canadá 

3 Canadá   3 Espanha   3 Colômbia   3 Panamá 

4 Colômbia   4 França   4 Espanha   4 Peru 

5 Reino Unido   5 Reino Unido   5 Reino Unido   5 Alemanha 

6 Turquia   6 Índia   6 Arábia Saudita   6 França 

7 Rússia   7 Coreia do Sul   7 Coreia do Sul   7 África do Sul 

8 África do Sul   8 Japão   8 Austrália   8 
Emirados 

Árabes 

9 Emirados Árabes          
* Os países destacados em vermelho são mercados 

secundários        

 

 

 

 
ii. Justificativa para escolha e priorização de mercados 

Nos dias 16, 21, 22 e 25 de junho de 2021 o projeto Beautycare Brazil, juntamente com a 

equipe de inteligência comercial da apexBrasil, realizou o ranqueamento de mercado 

para o biênio 2022-2023. 

O objetivo desta priorização foi definir os mercados prioritários para o próximo convênio 

com base em dados econômicos, demográficos, estatísticas de comércio exterior e de 

consumo no setor de Higiene pessoal, Perfumaria e Cosméticos. 

Foram considerados e analisados dados e números separados para as verticais ativas no 

projeto setorial: Produtos Acabados, Acessórios, Ingredientes e Embalagens.  

Cronograma de trabalho:  

Dia  Ranqueamento de Mercado - Segmentos Participantes 

16/06/21 Ingredientes e Serviços 19 

21/06/21 Embalagens 08 

22/06/21 Acessórios 11 

25/06/21 Produtos Acabados  60 

Para a priorização de mercado, foram utilizadas algumas fontes de dados: Comtrade, 

Euromonitor, FMI e Banco Mundial e Mintel. 

Os passos para essa priorização foram: Definição de SH6 por verticais para análise; 

definição de países long list – que em pesquisa com as empresas participantes do projeto 

selecionamos 43 países; definição de variáveis -  também por vertical; aplicação de 

modelo da Apex e, por fim, definição de países prioritários. 

A apresentação da apexBrasil analisou volume e crescimento do comércio, concorrência, 

macroeconomia e análises setoriais, após apresentação e discussão, dos 43 mercados 

foram definidos 15 para uma próxima votação. 

 comuns 4 verticais 

 comuns 3 verticais 

 comuns 2 verticais 
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Na sequência, equipe da ABIHPEC apresenta informações (Mintel) sobre o setor, 

informações não apresentadas pela Apex, como: número de lançamentos de produtos, 

lançamento por material de embalagem, nova formulação, relançamentos, etc. Assim 

como informações de comércio exterior e questões regulatórias. Dessa apresentação 

foram apresentados os 15 países mais bem pontuados, levando em conta a metodologia 

da Apex -1, 1, 3 e 5. 

Com o cruzamento entre os 15 países definidos na apresentação da Apex, junto com os 

15 pela área de Inteligência da ABIHPEC, foram feitas as votações para cada vertical para 

se chegar em 8 países.  

Mercados prioritários: terão como objetivo promover a abertura e consolidação de 

mercado, posicionamento e imagem do setor. 

 

País: Estados Unidos Continente: América do Norte 

Vertical Produtos acabados, Acessórios, Ingredientes, Embalagens, Serviços 

Justificativa da escolha: 

Maior consumidor mundial de produtos de HPPC.  Empresas do mundo todo, de 

diferentes verticais do setor de cosmético enxergam este mercado com grande 

entusiasmo pelo seu tamanho, oportunidade e vitrine para o mundo, assim como 

facilidade em realização de negócios e distribuição de produtos. Para o setor HPPC 

possui um sistema regulatório simplificado frente a outros mercados, inclusive o brasileiro, 

com necessidade de pequenos ajustes para atender a legislação sanitária do país. 

Empresas buscam este mercado para exportar produtos de varejo, profissionais e com 

diferencial da Biodiversidade e tecnologia brasileira. 

 

Único mercado priorizado pelas 5 verticais atendidas pelo projeto setorial. 

Destaques sobre a justificativa de escolha por público–alvo: 

Ingredientes  

- Maior importador do setor (US$ 53,9 bilhões) em 2019 

- Maior volume de exportação brasileira (US$ 714 milhões);  

- Possui o maior mercado em 10 variáveis, entre as 12 variáveis setoriais utilizadas para a 

priorização de mercado; 

-  2º maior em ingredientes para clareamento para pele e 3º em ácido hialurônico. 

Embalagens  

- Maior importador total do setor (US$ 4,0 blhões). 

- Possui o maior mercado em 7 variáveis, entre as 8 variáveis setoriais utilizadas para a 

priorização de mercado; 

- 2º maior mercado em embalagens para produtos de beleza 

Acessórios 

- Maior importador total do setor (US$ 33,6 bi); 

- Lidera 8 das 9 variáveis setoriais utilizadas, ficando em 4º lugar no número de varejistas 

especializados em beleza; 

- 2º maior exportador do setor, com US$ 14,6 bi. 

Produtos Acabados 

- Maior importador total do setor (US$ 7,6 bi), com maior variação absoluta entre 5-19 

(US$ 1,4 bi); 

- 6º maior destino das exp. brasileiras (US$ 15,5 mi), bem como 3ª maior variação absoluta 

dessas exportações (US$ 6,8 milhões); 
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- Se destaca em todas as 23 variávies setoriais analisadas na priorização de mercado. 

 

 

 
País: França Continente: Europa 

Vertical Ingredientes, Serviços e Acessórios 

Justificativa da escolha: 

Considerado mundialmente como o líder no segmento de cosméticos premium e vitrine 

para o mundo, empresas buscam a França como parceiro comercial para aumentar 

a visibilidade de seus produtos na Europa e no mundo. Apesar de ocupar apenas a 

sétima posição de maior consumidor de cosméticos no mundo com US$ 14,4 Bilhões 

em 2020, é reconhecido como forte formador de opinião. Com um total de 21 

empresas exportadoras no último ano, a França ocupa a 19ª posição no ranking de 

exportações do projeto. Tal como os outros 28 países da comunidade europeia, possui 

um regulamento sanitário unificado e restritivo em comparação a outros países do 

mundo, mas é um dos países mais importantes para o comércio internacional. Mesmo 

com legislação harmonizada, todos os países da Europa ainda apresentam exigências 

específicas, como por exemplo idioma, tornando a adequação técnica aplicável a 

negociação comercial de cada país específico. 

Para empresas de ingredientes é um dos principais mercados do mundo, possuindo 

empresas e marcas fortes e líderes de mercado. 

 

Destaques sobre a justificativa de escolha por público–alvo: 

Ingredientes 

- 3º maior importador total do setor (US$ 28,6 bi), com 4ª maior variação absoluta 

entre15-19 (5,4 bilhões); 

- As exportações do Brasil cresceram US$ 85 milhões entre 15-19 (98%); 

- 3ª menor participação do principal fornecedor, Arábia Saudita, de 11,4% 

- Destaca-se em 9 dos 12 mercados setoriais, sendo o 2º maior em dermocosméticos. 

Acessórios 

- 4ª maior importador do setor (US$ 6,7 bilhões), bem como 4º maior crescimento das 

importações (US$ 964 milhões); 

- Destaque em 5 das 9 variáveis da priorização, com especial destaque para os 

mercados premium, de barbeadores e de aparelhos para cuidado com cabelo, em 

que ocupa a 4ª posição. 

 

 
País: Reino Unido  Continente: Europa 

Vertical Produtos acabados, Ingredientes, Serviços e Embalagens 

Justificativa da escolha: 

Terceiro maior consumidor de produtos de HPPC da Europa e 6º do mundo com total 

de U$$ 16 bilhões em 2020, o Reino Unido se destaca como um mercado consumidor 

de alto valor agregado. Sua população de 65 milhões é extremamente exigente em 

relação aos produtos do setor, com hábitos diferenciados e possuem um apelo e 

posicionamento voltado para produtos naturais e orgânicos. Atualmente 21 empresas 

do projeto Beautycare Brazil exportam para o país. Mesmo com indefinições sobre 

Brexit, é um mercado altamente demandante de produtos com apelos naturais, o que 
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possibilita a penetração de ingredientes e produtos acabados brasileiros oriundos da 

biodiversidade brasileira. É um país extremamente atrativo para outras verticais do 

projeto que possui forte indústria local e grandes redes de farmácias, supermercados e 

lojas especializadas e de departamentos com alto consumo de produtos do setor.  

 

Destaques sobre a justificativa de escolha por público–alvo: 

Ingredientes 

- 5ª maior importador total do setor (US$ 23 bilhões); 

- Maior mercado de produtos para clareamento para pele e 2º maior de ingredientes 

para bronzeamento; 

- Representa um dos 5 maiores mercados em outras 7 variáveis setoriais da priorização. 

Embalagens 

- 4ª maior importador do setor (US$ 1,5 bilhões); 

- Tamanho de mercado se destaca em 7 das 8 variáveis setoriais consideradas na 

priorização, ocupando a 3ª posição no mercado de maquiagem e no mercado de 

perfumes e o 4º lugar no mercado de beleza e cuidados pessoais de forma geral. 

Produtos Acabados 

- 3º maior importador total do setor (US$ 3,8 bilhões) 

- Se destaca em 19 das 23 variáveis setoriais utilizadas, com o 3º maior mercado em 

maquiagem, perfumes, produtos para unha, produtos de depilação, produtos para 

cuidados masculinos e produtos para bebê e criança. 

 

 
País: Colômbia Continente: América do Sul 

Vertical Embalagens e Produtos Acabados 

Justificativa da escolha: 

Este pais vem crescendo e ganhando credibilidade mundial no setor de HPPC a cada 

ano. É o terceiro maior país da América Latina, com sua população de 50,9 milhões de 

habitantes em 2020. A Colômbia é o quinto maior mercado da América do Sul em HPPC 

atingindo US$ 3 bilhões de vendas em 2019. Atualmente 23 empresas do projeto 

Beautycare Brazil exportam para o país. 

Além dos resultados crescentes deste país, a logística se torna também um atrativo para 

a indústria Brasileira.  

Por fim, vale destacar que os consumidores recebem bem produtos estrangeiros com 

alta funcionalidade a preços competitivos em todas as categorias de produtos, 

preferencialmente por aqueles com economia de tempo. 

 

Destaques sobre a justificativa de escolha por público–alvo: 

Embalagens  

- 2º maior destino das exportações brasileiras (US$ 6,0 milhões), bem como maior 

variação dessas exportações (US$ 1,6 milhões); 

- O Brasil possui 6,2% de participação no mercado (2ª maior); 

- 7º maior gasto do consumidor em relação ao PIB (69%). 

Produtos Acabados 

- 2º principal destino das exp. brasileiras (US$ 43,5 mi), que possui 11% de participação no 

mercado; 

- As exp. brasileiras cresceram US$ 6,5 mi (4º maior crescimento) 

- Das 45 empresas respondentes da pesquisa de priorização, 27 avaliaram o país como 

de alto interesse. 
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País: Índia Continente: Ásia 

Vertical Ingredientes 

Justificativa da escolha: 

Com uma população de aproximadamente 1,3 Bilhões de habitantes, e membro dos 

BRICS, a Índia é atualmente considerada um país em crescimento e desenvolvimento, 

sobretudo industrial. Com um consumo de USD 14,1 bilhões de produtos do setor HPPC, 

ocupa atualmente a oitava no ranking mundial. Devido a sua mão de obra barata e 

pouco remunerada, além de incentivos governamentais, multinacionais do setor já estão 

instaladas, ou em vias de, para produção local, tornando um mercado altamente 

atrativo para as empresas de ingredientes (massivo e química fina) e serviços 

laboratoriais. Em contramão, estão as empresas de embalagens, que devido à 

proximidade geográfica, não são competitivos em preços comparados aos produtos 

Chineses. Pela atratividade de instalação de novas indústrias e consumo no país, frente 

à oportunidade de apresentação de insumos brasileiros, que apontaram o país para 

realização de missão prospectiva e aprofundamento de estudos.  

Atualmente 18 empresas do projeto Beautycare Brazil exportam para o país. 

 

Destaques sobre a justificativa de escolha por público–alvo: 

Ingredientes 

- 6º maior crescimento das importações do setor, US$ 4,2 mi (17,6% a.a.); 

- Participação do principal fornecedor, os EAU, é de apenas 13%; 

- Se destaca em 7 entre 12 variáveis setoriais, em especial o de ácido hialurônico (2º 

maior) 

 

 
País: Coréia do Sul Continente: Ásia 

Vertical Ingredientes, Serviços e Embalagens  

Justificativa da escolha: 

Com um consumo de USD 12,5 bilhões de produtos do setor HPPC, é o 9º maior mercado 

consumidor de cosméticos do mundo e considerado o como o berço da inovação dos 

produtos para cuidados com a pele, a Coreia do Sul ocupa atualmente a 30º posição 

no ranking dos principais destinos das exportações do projeto com 10 empresas 

exportadoras. 

Com indústria local altamente desenvolvida e marcas reconhecidas 

internacionalmente, principalmente nos países asiáticos, mercados europeu e 

americano, com forte posicionamento de imagem por ano são investidos milhões em 

pesquisa e desenvolvimento na categoria de produtos para a cuidados com a pele, 

buscando ingredientes diferenciados ao redor do mundo, com apelo botânico, 

natural, orgânico ou que apresente funcionalidade inovadora, o que coloca este país 

como o mais importante para as empresas desenvolvedoras e fabricantes de 

ingredientes. Este mercado foi eleito como o principal mercado asiático para 

consolidação de ingredientes, pois marcas coreanas reconhecidas 

internacionalmente, fabricadas com alguns ingredientes brasileiros poderão alavancar 

a imagem de nossos produtos, mostrando que além de superar barreiras culturais em 

relação ao consumo, existem indústrias fortes e com alto nível de qualidade, além de 

ocupar a quarta posição de mercado consumidor HPPC.  
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Destaques sobre a justificativa de escolha por público–alvo: 

Ingredientes 

- Maior mercado de ácido hialurônico e seus sais; 

- 3º maior mercado premium de beleza, bem como de produtos de cuidado com a 

pele; 

- 5º maior mercado de maquiagem, bem como 7º maior de prod. para clareamento 

para pele. 

Embalagens 

-3º maior mercado de cuidados com o rosto e de beleza premium, 5º maior mercado 

de maquiagem e 7º maior mercado de beleza e cuidados pessoais de forma geral 

 

 

 
País: Arábia Saudita Continente: Oriente Médio/Ásia 

Vertical Embalagens 

Justificativa da escolha: 

Um dos maiores consumidores e HPPC do oriente médio e potencial crescimento frente 

aos seus 35 milhões de habitantes que possuem majoritariamente grande poder 

aquisitivo, são grandes consumidores de fragrâncias e produtos para cabelo. Em 2018, a 

liga dos países árabes fechou com vendas a varejo do setor HPPC em USD 12,3 bilhões, 

a Arábia Saudita representa 41,1% das vendas. Atualmente o projeto possui ao total 23 

empresas que já exportam para este mercado, se destaca como o 16º principal destino 

das exportações do projeto. 

 

Destaques sobre a justificativa de escolha por público–alvo: 

Embalagem 

- É um mercado desafiador, grande potencial para exportações de embalagens. 

 

 

 
País: Canadá Continente: América do Norte 

Vertical Produtos acabados, Acessórios,  

Justificativa da escolha: 

Com uma população de aproximadamente 38 milhões de habitantes, em 2020 o 

Canadá ocupou a 46ª posição nos destinos das exportações do projeto. Atualmente 12 

empresas do projeto Beautycare Brazil exportam para o país. 

 

Destaques sobre a justificativa de escolha por público–alvo: 

Produtos Acabados e Acessórios: 

- País extremamente consistente e com bastante aceite qualitativo (23 das 45 empresas 

marcaram como alto interesse); 

- 5ª maior importador total do setor (US$ 2,7 bilhões) 

- 6º maior mercado de produtos de depilação. 

- A participação do principal fornecedor, entretanto, os EUA, é de 65% 

 

 

 
País: Turquia Continente: Europa 
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Vertical Produtos acabados 

Justificativa da escolha: 

Com uma população de aproximadamente 83,6 milhões de habitantes, em 2020 a 

Turquia ocupou a 26ª posição nos destinos das exportações do projeto.  

Atualmente 12 empresas do projeto Beautycare Brazil exportam para o país. 

 

Destaques sobre a justificativa de escolha por público–alvo: 

Produtos Acabados 

- Em 2020, a África do Sul ocupou a 36ª posição das exportações pelas empresas 

apoiadas do projeto setorial. 

 

 
País: Emirados Árabes Continente: Oriente Médio/Ásia 

Vertical Produtos acabados, Acessórios  

Justificativa da escolha: 

Com uma população de aproximadamente 10 milhões de habitantes, os Emirados 

Árabes correspondem por 18,2% do mercado da liga dos países árabes de HPPC.  

Em 2020, destaca-se como o 12º principal destino das exportações do projeto.  

Atualmente 25 empresas do projeto Beautycare Brazil exportam para o país. 

 

Destaques sobre a justificativa de escolha por público–alvo: 

Acessórios 

- Alto PIB PPP per capita, índice de performance logística, crescimento dos gastos do 

consumidor, bem como baixa inflação; 

- Suas importações do Brasil tiveram a 3ª maior redução entre 15-19 (US$ 2,4 milhões); 

- Tem um baixo número de varejistas especializados em beleza 

Produtos Acabados 

- 9ª maior importações total do setor (US$ 1,9 bi) 

- Seu principal fornecedor, os EUA, possui apenas 13,3% do mercado (menor 

concentração), porém cresceu 15% entre 2015-2019 

- Alto PIB PPP per capita, índice de performance logística, bem como baixa inflação. 

 

 

 

 
País: Espanha Continente: Europa 

Vertical Ingredientes e Embalagens 

Justificativa da escolha: 

Com uma população de aproximadamente 45,3 milhões de habitantes, em 2020 a 

Espanha ocupou a 24ª posição nos destinos das exportações do projeto.  

Atualmente 25 empresas do projeto Beautycare Brazil exportam para o país. 

 

Destaques sobre a justificativa de escolha por público–alvo: 

Ingredientes 

- 5ª maior var. absol. das exp. brasileiras (US$ 96,5 milhões); 

- Menor participação do principal concorrente, Rússia, com 9,6% de share; 

- 5º maior mercado de produtos de clareamento para pele e 6º maior de 

dermocosméticos; 

- Ótimas posições no índice de performance logística (8º) e nota máxima no índice de 
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facilidade de fazer negócios. 

Embalagens 

- 5ª maior importação total do setor (US$ 1,3 bi) e 8ª maior var. absol. das importações 

(US$ 198 mi); 

- 5º maior mercado de perfumes; 

- Participação do Brasil, entretanto é pouco expressiva, além de ter caído 73% entre 2015-

2029. 

 
País: Alemanha Continente: Europa 

Vertical Acessórios 

Justificativa da escolha: 

Com uma população de aproximadamente 83 milhões de habitantes, em 2020 a 

Alemanha é o país mais populoso da Europa, superado apenas pela Rússia. No âmbito 

da União Europeia, é o país com maior população.  

O país é o quinto maior consumidor de produtos de HPPC do mundo com total de U$$ 

19,3 bilhões em 2020. 

A Alemanha ocupou a 11ª posição nos destinos das exportações do projeto. Atualmente 

18 empresas do projeto Beautycare Brazil exportam para o país. 

 

Destaques sobre a justificativa de escolha por público–alvo: 

Acessórios 

- 2º Maior importador total do setor (US$ 15,7 bi), com 2ª maior var. absol. entre 15-19 (US$ 

4,2 bilhões); 

- Foi o 5º principal destino das exportações brasileiras, com US$ 13,7 milhões exportados; 

- Seu principal fornecedor, a China, é aquele com menor participação de mercado, 

14,3%;  

- Se destaca em 8 das 9 variáveis setoriais. 

 

 
Mercados secundários: serão alvo de estudo para abertura e/ou consolidação de 

mercados. 

 

País:  México Continente: América do Norte 

Vertical Produtos acabados, Ingredientes, Embalagens, Serviços 

Justificativa da escolha: 

Considerado o segundo maior mercado em consumo de produtos de HPPC na América 

Latina, ficando atrás somente do Brasil. Com uma indústria local bastante desenvolvida 

desde 2013 temos um acordo assinado entre as associações mexicana e brasileira, para 

a desgravação e facilitação de comércio bilateral, aguardando apenas a retomada de 

negociações de ampliação do ACE 53. 

 

Destaques sobre a justificativa de escolha por público–alvo: 

Ingredientes 

- 7ª maior importação total do setor (US$ 15,3 bilhões) e 3ª maior variação absoluta; 

- 5º maior mercado de shampoo, 4º maior mercado de ingredientes de cabelo e 7º maior 

mercado de consumo de massa de beleza. 

Embalagens 

- 4º maior destino das exp. Brasileiras (US$ 2,2 milhões), bem como 4º maior crescimento 

das mesmas; 
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- 4º maior mercado de ingredientes de cabelo e 7º maior mercado de consumo de 

massa de produtos de beleza. 

Produtos Acabados 

- 3º maior destino das exportações brasileiras (US$ 40,2 milhões), que possui 4% do 

mercado, e que cresceram US$ 13,1 milhões(2º maior crescimento); 

- Se destaca em 7 variáveis setoriais, principalmente no mercado de tratamento para 

acne (3º maior) e no nº de varejistas especializados em beleza (3º maior). 

 

 

País: Rússia Continente: Europa 

Vertical Produtos acabados  

Justificativa da escolha: 

Com seus 146 milhões de habitantes, há grande oportunidade de crescimento para as 

exportações do projeto (37º destino em 2020). Atualmente 10 empresas do projeto 

Beautycare Brazil exportam para o país. 

Em 2018, pela primeira vez nos últimos dez anos, empresas brasileiras do setor de 

cosméticos tiveram oportunidade de participar na feira no estande coletivo 

organizado pelo escritório apexBrasil em Moscou. 

 

Destaques por vertical 

Produtos Acabados 

- 8ª maior importações totais do setor (US$ 2,2 bilhões) e 4ª maior variação positiva do 

mesmo (US$ 562,9 mi); 

- A participação do principal fornecedor, a França, é baixa, de apenas 17,9%; 

- 5ª maior concentração de varejistas especializados em beleza, 6º maior mercado de 

protetores solares e 7º maior mercado de perfumes. 

 

 
País: África do Sul Continente: África 

Vertical Produtos Acabados, Acessórios 

Justificativa da escolha: 

Com uma população de aproximadamente 59,6 milhões de habitantes, a África do Sul 

é o 15 º maior mercado de HPPC. Fragâncias e cuidados com a pele são as categorias 

de destaque no mercado sul africano. Destaca-se como o 20º principal destino das 

exportações do projeto. Atualmente 12 empresas do projeto Beautycare Brazil exportam 

para o país. Com forte indústria nacional e presença de multinacionais que possuem 

fabricação local, possui localização estratégica para distribuição e entrada em países 

da África Subsaariana, além de ocupar primeira posição entre países da África e Oriente 

médio em relação à lançamentos de produtos. É um mercado potencial para empresas 

de serviços e ingredientes. Para as empresas de produto acabado também apresenta 

excelente oportunidade frente ao seu consumo nas categorias de fragrâncias, cuidados 

para pele e cabelos. 

 

Destaques sobre a justificativa de escolha por público–alvo: 

Acessórios 

- Em 2020, a África do Sul ocupou a 10ª posição das exportações pelas empresas 

apoiadas do projeto Beautycare Brazil; 

- A vertical de Acessórios representa 2,3% das exportações. 

 



 

 
 
 
 

Promoção: 
 

 

50 

Produtos Acabados 

- Em 2020, a África do Sul ocupou a 44ª posição das exportações pelas empresas 

apoiadas do projeto Beautycare Brazil. 

- A vertical de Produtos Acabados representa 5,6% das exportações. 

 
País: Japão Continente: Asia 

Vertical Ingredientes, Serviços 

Justificativa da escolha: 

Com uma população de aproximadamente 125,6 milhões de habitantes, é o terceiro 

maior consumidor de produtos de HPPC do mundo, com total de U$$ 35 bilhões em 

2020. O Japão ocupa a 50ª posição nos destinos das exportações do projeto.  

Atualmente 6 empresas do projeto Beautycare Brazil exportam para o país. 

 

Destaques sobre a justificativa de escolha por público–alvo: 

Ingredientes: 

- Em 2020, o Japão ocupou a 34ª posição das exportações pelas empresas apoiadas 

do projeto Beautycare Brazil; 

- A vertical de ingredientes representa 99% das exportações. 

 

 

 
País: Austrália Continente: Oceanina 

Vertical Embalagens 

Justificativa da escolha: 

Com uma população de aproximadamente 25,6 milhões de habitantes, em 2020 a 

Austrália ocupou a 44ª posição nos destinos das exportações do projeto.  

Atualmente 20 empresas do projeto Beautycare Brazil exportam para o país. 

 

Destaques sobre a justificativa de escolha por público–alvo: 

Embalagens 

- É um mercado desafiador, grande potencial para exportações de embalagens. 

 

 

 
País: Panamá Continente: América Central 

Vertical Acessórios 

Justificativa da escolha: 

Com uma população de aproximadamente 2,6 milhões de habitantes, em 2020 o 

Panamá ocupou a 29ª posição nos destinos das exportações do projeto.  

Atualmente 13 empresas do projeto Beautycare Brazil exportam para o país. 

 

Destaques sobre a justificativa de escolha por público–alvo: 

Acessórios 

- País com resultados não tão bons na pesquisa quantitativa;   

- Seu principal concorrente, a China, reduziu suas exp. para o país em 6,3% a.a. entre 15-

19, puxada pela queda total das importações do país, de 5,2%; 
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País: Peru Continente: América do Sul 

Vertical Acessórios 

Justificativa da escolha: 

A localização geográfica torna este mercado um grande potencial para as empresas 

do projeto, que atendem as categorias mais consumidas neste mercado: Fragrâncias, 

Produtos para Cabelo e maquiagem. Esse aquecimento poderá trazer bons resultados 

também para a vertical acessórios. 

Possui também forte indústria local e tem grande aceitabilidade de produtos brasileiros, 

sendo uma grande oportunidade para as empresas fornecedoras de serviços 

laboratoriais, embalagens e ingredientes. 

O Peru ocupa atualmente a 7 ª posição no ranking dos principais destinos das 

exportações do projeto com 26 empresas exportadoras. 

 

Destaques sobre a justificativa de escolha por público–alvo: 

Acessórios 

- 4º maior destino das exportações brasileiras (US$ 18,8 mi), que possui um share de 4% 

no país; 

- Além disso, as exp. do Brasil cresceram US$ 11,2 mi entre 15-19, 2º maior crescimento 

brasileiro. 

 
d) Análise comparativa 

Como quarto maior consumidor mundial, há anos o Brasil ocupa posição de destaque no 

mercado mundial, especialmente pelos aspectos populacionais que possibilita pesquisas 

e inovações de produtos do setor. Além de dados e informações descritos acima, ainda 

podemos destacar alguns pontos relevantes em relação às categorias de produtos em 

relação ao consumo brasileiro e sua oferta exportadora:l: 

 

 Produtos pele: Mundo 1ª posição x Brasil 8ª posição 

Lembrando que o consumo é medido por valor e esta categoria de produto possui 

maior valor agregado e consumo de marcas Premium frente ao baixo poder aquisitivo 

de consumo da população brasileira. Além disso não é o forte de produção ou 

consumo do Brasil, mas sim de produtos e comportamento do consumidor, 

principalmente dos Asiáticos. 

 

 Produtos para Cabelo: Mundo 2ª posição x Brasil 4ª posição  

Especialidade brasileira para desenvolvimento de produtos, onde já é relevante no 

mundo. Ex. Empresas multinacionais instaladas no Brasil que realocaram seus centros de 

P&D desta categoria aqui, considerando miscigenação brasileira para 

desenvolvimento de linhas de produtos que atendam a praticamente todos os países 

do mundo – oportunidade efetiva de crescimento de exportações e share mundial. 

 

 Maquiagem: Mundo 3ª posição x Brasil 7º  

Também destaca-se como categoria de valor agregado e consumo de marcas 

Premium frente ao baixo poder aquisitivo de consumo da população brasileira. 

 

 Fragrances (Perfumes): Mundo 7ª posição x Brasil 2ª posição  
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 Produtos masculinos Mundo 6ª posição x Brasil 2ª posição  

É uma categoria que passou a ser medida no comportamento de consumo mundial, 

mas tem sim um “overlap” em todas as demais categorias HPPC (mesma classificação 

de outras categorias). Há alguns anos apresenta relevante crescimento mundial e 

tendência é que o aumento continue. Todos os produtos que são mapeados com 

CLAIM ‘for mem’, entram aqui. 

 
e) Perfil de potenciais compradores e/ou formadores de opinião 

Para as empresas de produtos acabados, o perfil de potenciais compradores é 

principalmente de importadores e distribuidores de produtos cosméticos. Nesta vertical, 

independentemente da categoria de produtos, nota-se uma separação explícita no 

comportamento de negócios, separadas em produtos de varejo (foco é a promoção da 

marca ao consumidor final, chamados produtos de prateleira – FMCG) e produtos 

profissionais. Enquanto para o primeiro o perfil dos compradores serão supermercados e 

farmácias e importadores diretos com grande escala de distribuição na rede varejista, o 

segundo terá como foco importadores indiretos e distribuidores, que atuam 

exclusivamente para distribuição de produtos no canal profissional, que não são 

comercializados na rede de varejo frente à necessidade de conhecimentos específicos 

de aplicação e uso, como salões de cabelereiros, centros de estética e spas, entre outros. 

 

O conhecimento e a experiência do projeto no mercado profissional do setor, gerou 

atratividade de outros componentes da cadeia produtiva, possibilitando a inclusão de 

empresas da chamada vertical de acessórios. Todo o mercado profissional de HPPC 

costuma ser abastecido por meio de seus distribuidores ou lojas especializadas, que por 

sua vez realizam a importação e mantém em sua carteira de produtos uma linha completa 

para oferecer ao seu cliente final, incluindo desde produtos profissionais para cabelos, 

como produtos para manicure e pedicure, equipamentos elétricos, mobília e artigos de 

toucador, entre outros. Nesta proposta apresentamos pela primeira vez a possibilidade de 

inclusão destas empresas para participação em ações e eventos do projeto frente à 

procura por parte das indústrias brasileiras. 

 

Para as empresas de ingredientes e embalagens o perfil dos compradores são áreas de 

marketing, pesquisa e desenvolvimento de produtos das indústrias internacionais do setor 

HPPC, onde há busca constante de novos ingredientes oriundos da biodiversidade 

brasileira, assim como de novas descobertas de aplicabilidade de ingrediente não antes 

utilizado pela indústria fabricantes cosméticos no mundo. A negociação de um 

ingrediente ou embalagem é realizada frente a apresentação de um projeto técnico, por 

meio da comprovação da aplicabilidade e eficácia comprovados de um novo 

ingrediente ou por seu elemento de inovação frente ao mercado. Em alguns países do 

mundo, a vertical de embalagens ainda poderá ampliar oportunidade de negócios, 

quando o consumo ou legislações técnicas de metrologia locais (milimetria) for 

independente de negócios e decisões em relação aos lançamentos da matriz das grandes 

empresas. 

 

Já os serviços apoiados pelo projeto e as empresas que comercializam acessórios, 

poderão permear por todos os perfis empresariais, dependendo apenas das necessidades 

de adaptação, capacitação e exigências de cada País e da oferta exportadora das 
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empresas brasileiras, que pode ser aplicável na cadeia produtiva do setor, assim como 

para produtos de consumo. 

 

f) Governança 

A governança do projeto será realizada pela ABIHPEC e pelo Comitê Gestor.  

 

A ABIHPEC, por meio da equipe de coordenação do projeto setorial é responsável pela 

execução do projeto e realização de todas as ações previstas. Quando necessário, 

poderá contar com parceiros e serviços especializados e/ou parceiros. 

 

O Comitê Gestor será responsável pelo acompanhamento e avaliação dos resultados do 

projeto, assim como para cumprimento e redirecionamento do plano estratégico, quando 

necessário.  

 

A composição deverá ser de ao menos um representante do proponente, um 

representante da apexBrasil e empresas participantes do projeto setorial, contemplando 

todo o público-alvo e de diferentes níveis de maturidade e faturamento empresarias.  

 

Os encontros acontecerão a cada 6 meses, virtual ou presencialmente, e poderão ocorrer 

reuniões extraordinárias, para deliberação sobre temas específicos. Considerando 

diferentes interesses e direcionamento estratégico, as reuniões serão realizadas de acordo 

com o agrupamento do público-alvo do projeto, sendo:  

I. Comitê de produtos acabados/acessórios: 16 integrantes (13 empresas, 02 

representantes da ABIHPEC, 01 representante da apexBrasil); 

II. Comitê de insumos/serviços: 08 integrantes (05 empresas, 02 representantes da 

ABIHPEC, 01 representante da apexBrasil); 

A convocação e manifestação de interesse em participação no comitê se dará na 

primeira reunião geral, após a assinatura do convênio com a apexBrasil. A formação do 

grupo será de decisão da ABIHPEC, conforme diversificação do público-alvo e 

participação em reuniões anteriores. Após a formação do grupo gestor, todas as decisões 

serão tomadas com base na votação de maioria simples, contabilizando apenas um voto 

por empresa (ABIHPEC e apexBrasil não terão votos contabilizados) de empresas presentes 

na reunião. A empresa ausente em duas reuniões seguidas, perderá a cadeira e outra 

empresa será convocada para substituição. 

 

De forma a integrar e aproximar todos os participantes do projeto, após a realização das 

reuniões de comitê, todos as empresas integrantes serão convocadas para apresentação 

de resultados, validação de temas específicos e pleitos para avaliação do grupo gestor. 

 

g) Estratégia de promoção 

As ações do Beautycare Brazil são divididas em três principais tipos: ações comerciais, 

estruturantes e de comunicação. O projeto Beautycare Brazil incorporou esse conjunto de 

ações de melhoria tendo por objetivo atender todos os níveis de capacidade e 

maturidade exportadora das empresas participantes do projeto. Nesse sentido, houve 

mudanças do último planejamento com o objetivo de trazer mais dinamismo para o 

projeto e maiores benefícios para as empresas de forma geral. Assim, considerando as 

estratégias nos mercados-alvo e a capacidade e maturidade das empresas, ficaram 
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definidas as seguintes ações comerciais: 

 
i. Ações comerciais 

Tem como foco fomentar as exportações das empresas envolvidas no BCB, promover a 

imagem do setor e incentivar a internacionalização. As ações comerciais serão 

precedidas de um processo de preparação de capacitação para as reuniões de negócio 

sobre o mercado onde irão atuar e adequar seus produtos atendendo às legislações 

internacionais.  

 
Resultados esperados: 

 Facilitar a geração de negócios; 

 Fomentar exportações e ampliar fluxo de negócios internacionais o das empresas 

brasileiras do segmento de HPPC e seus correlatos; 

 Proporcionar oportunidades para apresentação e ampliação de potencias 

parceiros comerciais;  

 Conscientizar e estimular as empresas no aumento de competitividade; 

 Acelerar o processo de internacionalização das empresas brasileiras do segmento 

de HPPC e seus correlatos. 

 

ii. Ações estruturantes 

Promover a capacitação, treinamentos e atividades que visem o desenvolvimento e 

aprendizado das empresas participantes. Cada ação pressupõe um grau diferente de 

preparação para a sua execução. É muito importante respeitar esta variável 

principalmente no que se refere às responsabilidades de seus atores em entregar, em 

tempo hábil, as solicitações que os demais atores do processo precisam que sejam 

atendidas em tempo para não haver problemas de qualidade no evento.  

 

Importante: O tempo médio de desenvolvimento de cada ação é uma orientação de 

qualidade. Tem como principal preocupação o alinhamento entre os atores e suas 

responsabilidades na preparação, execução e avaliação de eventos do projeto 

Beautycare Brazil. Cada uma destas ações está alinhada para certo nível de capacidade 

e maturidade exportadora e internacional e não se deve pressupor que no período de 

tempo estimado qualquer empresa esteja preparada para participar de uma ação. Esta 

aquisição é consequência de uma preparação de médio à longo prazo de seu corpo 

técnico em exportação e de seus processos produtivos. 

 
Resultados esperados: 

 Orientar empresas para o plano estratégico de expansão internacional; 

 Capacitar os profissionais das empresas do projeto Beautycare Brazil; 

 Estimular as empresas para análise e melhoria de seus processos de exportação e 

desempenho nas negociações internacionais; 

 Informar sobre as características e tendências globais do segmento e dos 

mercados-alvo do projeto Beautycare Brazil; 

 

iii. Ações de comunicação 
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Tem como foco o fortalecimento de imagem do setor HPPC nacional e 

internacionalmente. Realização de relações públicas a fim de formar opinião positiva e 

projetar a imagem do setor por meio de encontro com jornalistas ou formadores de opinião 

internacionais. A seleção de mídias, formadores de opinião, etc. deve ser feita por país.  A 

realização de RP e/ou a redação de artigos poderia ser feito com apoio de assessoria 

especializada ou redatores externos (freelance para redação). 

 
Resultados esperados: 

 Fortalecer a imagem do segmento de HPPC nacionalmente e internacionalmente 

 Gerar imagem positiva sobre o setor, a cadeia produtiva e sobre as empresas e suas 

marcas. 

 Veicular de mídia espontânea (reportagens, editoriais etc.) no exterior sobre o 

projeto setorial e segmento HPPC e seus correlatos;  

 Imergir o formador de opinião na realidade e características dos produtos e das 

empresas, além dos atributos culturais e econômicos do Brasil. 

 

h) Ações e iniciativas previstas 

 
i. Ações comerciais 

Eventos para Vertical de Produtos Acabados, Acessórios e Embalagens 

 

i. Feira Internacional 

COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA 

País/cidade Itália/Bologna 

Website https://www.cosmoprof.com/en/ 

Período  10 a 14 de Março de 2022  

Março 2023 

Mercados-alvo Alemanha, Espanha, França e Reino Unido 

Informações básicas: 

- Países participantes: 70  

- Número de visitantes: 25.000   

- Área total: 200.000m² 

- Número de expositores: 3.033 

Tamanho da área a ser adquirida: 564m² 

Tipo da montagem: 

- Área compartilhada 

- Área individual padrão 

- Área individual premium  

- Área customizada 

Número de expositores previstos: 41 

Plano de progressão da Contrapartida financeira em relação à edição anterior:  

- Área, aumento de contrapartida dos expositores.  

O projeto irá apoiar 6m² nas áreas compartilhadas e individuais + 12m² na área 

customizada. A diferença da área adquirida por cada expositor será investimento das 

empresas em contrapartida. 

- Montagem e demais despesas nas áreas customizadas serão investimento das 

empresas expositoras. 
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Informações adicionais: 

Considerado como o evento de HPPC mais importante do mundo, que terá a sua 53ª 

edição em 2022, atrai grande número de visitantes de todos os continentes, além de 

contar com representantes de todos os principais concorrentes brasileiros no mundo (70 

países estão presentes no evento).  

Não existe hoje nenhum outro evento de tamanha relevância em toda Europa como 

este. Desde de 2015, a estratégia de participação neste evento foi ajustada de acordo 

com a necessidade das empresas: separação de grupos por categorias de produtos, 

conforme distribuição dos pavilhões do evento (setorização), possibilitando maior 

aderência de empresas expositoras, contatos e geração de negócios, assim como 

ampliação da exposição da imagem Brasil. 

Para promover ainda mais os expositores presentes no evento, disponibilizamos uma 

área para aplicação e demonstração técnica de uso de produtos, potencializando a 

geração de negócios. 

Parcerias: 

Em parceria com o escritório apexBrasil em Bruxelas, está prevista a realização de ação 

de capacitação sobre mercado Europeu e divulgação de participação das empresas 

brasileiras, como forma de arregimentação de compradores de outros países para 

visita à feira, potencializando a geração de negócios e visibilidade das empresas em 

outros países.  

Institucional: SECOM Milão – vista à feira e contato com expositores. 

 
BEAUTYWORLD MIDDLE EAST 

País/cidade Emirados Árabes/Dubai 

Website https://beautyworld-middle-

east.ae.messefrankfurt.com/dubai/en.html 

Período  31de Outubro a 02 de Novembro de 2022  

Mercados-alvo Arábia Saudita, Emirados Árabes, Turquia 

Informações básicas: 

- Países participantes: 116 

- Número de visitantes: 31.410 

- Área total: 56.000m² 

- Número de expositores: 891 

Tamanho da área a ser adquirida: 381m² 

Tipo da montagem: 

- Área compartilhada 

- Área individual padrão 

- Área individual premium  

- Área customizada 

Número de expositores previstos: 36 

Plano de progressão da Contrapartida financeira em relação à edição anterior:  

- Área, aumento de contrapartida dos expositores.  

O projeto irá apoiar 6m² nas áreas compartilhadas e individuais + 12m² na área 

customizada. A diferença da área adquirida por cada expositor será investimento das 

empresas em contrapartida. 

- Montagem e demais despesas nas áreas customizadas serão investimento das 

empresas expositoras. 

Informações adicionais: 

O setor participa desta feira desde o ano 2003, obtendo excelentes resultados de 
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exportação para países do Oriente Médio e Norte da África (MENA - Middle East and 

North Africa). Dubai é um mercado que funciona como plataforma de expansão para 

outros mercados do MENA, devido à sua influência em outros países, tornando esta 

feira a mais importante da região. Dubai é também reconhecida como um importante 

centro de distribuição mundial, por meio de suas zonas de livre comércio, possibilita a 

armazenagem e pulverização de produtos para diversos países do mundo, facilitando 

as pequenas operações e vendas brasileiras para mercados asiáticos, que utilizam a 

proximidade geográfica do país para agilizar a entrega e facilitar vendas de pequenos 

lotes, descentralizando a operação com saída do Brasil. Sendo um evento realizado 

em Dubai, o evento atrai visitantes de toda a região e de muitos países asiáticos, além 

de outros continentes. Os principais concorrentes mundiais do setor HPPC não só estão 

presentes no evento, como também possuem grande representatividade em sua 

participação (exemplo Turquia, que ocupa aproximadamente 1.500m2 no evento, 

com mais de 40 expositores). 

Ainda como forma de promover as empresas brasileiras, será disponibilizada área 

exclusiva para aplicação e demonstração técnica de produtos. 

Parcerias: 

A ativa e recorrente parceria realizada com o escritório apexBrasil desde 2012 

proporciona a atração de visitantes, relacionamento com diversos compradores e 

potencializa a abertura e aumento/consolidação de negócios já realizados. A cada 

ano reavaliamos o formato e estratégia de atuação durante o evento, para que no 

próximo evento seja possível agregar mais valor e fortalecer a imagem do setor. Entre 

as diversas ações, já realizamos workshops de preparação e capacitação com temas 

diversos, contando com a presença do órgão regulatório local e arregimentação de 

visitantes, assim como um evento para jornalistas e formadores de opinião que 

antecedeu uma das participações nesta feira. Institucionais com órgãos regulatórios e 

Institucional: Embaixada do Brasil em Abu Dhabi – vista à feira e contato com 

expositores.  

 

MCB 

País/cidade França/Paris 

Website https://www.mcbbybeauteselection.com/en/home/ 

Período  10 a 12 de Setembro de 2022  

Mercados-alvo Espanha, França, Reino Unido, Alemanha 

Informações básicas: 

- Países participantes: 86 

- Número de visitantes: 51.969 

- Área total: 45.000m²  

- Número de expositores: 290 

Tamanho da área a ser adquirida: 120m² 

Tipo da montagem: 

- Área compartilhada 

- Área individual padrão 

- Área individual premium  

- Área customizada 

Número de expositores previstos: 8 

Plano de progressão da Contrapartida financeira em relação à edição anterior:  

- Área, aumento de contrapartida dos expositores.  
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O projeto irá apoiar 6m² nas áreas compartilhadas e individuais + 12m² na área 

customizada. A diferença da área adquirida por cada expositor será investimento das 

empresas em contrapartida. 

Informações adicionais: 

Trata-se de um evento regional, com foco principalmente no mercado Francês, mas 

que possibilita a promoção de imagem das empresas e contatos com outros visitantes 

Europeus. Em 2021 ocorreu a primeira participação do projeto neste evento, contando 

com 4 empresas expositoras e apoio da Embaixada local e, ainda com momento 

pandemia, notou-se que é um evento relevante para as empresas que buscam ampliar 

negócios em um dos países com maior número de concorrentes locais. 

Parcerias: 

Em parceria com o escritório apexBrasil em Bruxelas, está prevista a realização de ação 

de capacitação sobre mercado Europeu e divulgação de participação das empresas 

brasileiras, como forma de arregimentação de compradores de outros países para 

visita à feira, potencializando a geração de negócios e visibilidade das empresas em 

outros países. 

Institucional: Embaixada do Brasil em em Paris – vista à feira e contato com expositores, 

assim como investimento e apoio para a contratação de área, arregimentação de 

empresas e apoio operacional para realização da ação. 

 

Eventos para Vertical de Ingredientes e Serviços 

 

Feira Internacional 

IN-COSMETICS GLOBAL 

País/cidade França/ Paris – 2022 

Espanha / Barcelona – 2023 (a confirmar) 

Website https://www.in-cosmetics.com/global/en-gb.html 

Período  05 a 07 de Abril de 2022  

Abril 2023 

Mercados-alvo Alemanha, Espanha, França e Reino Unido 

Informações básicas: 

- Países participantes: 114 

- Número de visitantes: 22.701 

- Área total: 18.199m² 

- Número de expositores: 843 

Tamanho da área a ser adquirida: 314m² 

Tipo da montagem: 

- Área compartilhada 

- Área individual padrão 

- Área individual premium  

- Área customizada 

Número de expositores previstos: 16 

Plano de progressão da Contrapartida financeira em relação à edição anterior:  

- Área, aumento de contrapartida dos expositores.  

O projeto irá apoiar 6m² nas áreas compartilhadas e individuais + 12m² na área 

customizada. A diferença da área adquirida por cada expositor será investimento das 

empresas em contrapartida. 

- Montagem e demais despesas nas áreas customizadas serão investimento das 

empresas expositoras. 
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Informações adicionais: 

A feira in-cosmetics está consolidada como o principal evento para os fabricantes de 

ingredientes de HPPC, sendo considerada a mais relevante plataforma para 

apresentação de inovações e tecnologias. Realizada anualmente em países diferentes 

da Europa, é um evento itinerante que a cada 3 anos retorna para a edição 

considerada como a principal realizada na Europa, na cidade de Paris. No ano seguinte 

a edição é realizada em Barcelona e então, selecionada uma outra capital. 

O evento possui ações paralelas de foco educacional (seminário e workshops 

científicos), criando uma plataforma de negócios e de conhecimento dos novos 

ingredientes. A exposição reúne mais de 800 expositores de ingredientes, fragrâncias, 

equipamentos de laboratório, testes e soluções regulatórias com até 10.000 fabricantes 

de cosméticos em todo o mundo.  

Com mais de 450.000 usuários únicos da Web, 33.000 seguidores de mídia social e 75.000 

assinantes de boletim eletrônico, a in-cosmetics também oferece uma plataforma 

multicanal para a indústria com acesso a apresentações, relatórios, entrevistas e blogs. 

Como em todos os demais eventos com a marca “in-cosmetics”, é ainda disponibilizado 

pela organização uma área de apresentação de testes clínicos e pesquisas laboratoriais 

dos ingredientes, assim como a empresa que possuir um lançamento de produto que 

esteja há menos de 6 meses no mercado é selecionada para a exposição em área 

específica de produtos inovadores. 

Parcerias: 

Em parceria com o escritório apexBrasil em Bruxelas, está prevista a realização de ação 

de capacitação sobre mercado Europeu e divulgação de participação das empresas 

brasileiras, como forma de arregimentação de compradores de outros países para visita 

à feira, potencializando a geração de negócios e visibilidade das empresas em outros 

países. 

Institucional: Embaixada do Brasil em em Paris – vista à feira e contato com expositores. 

 

IN-COSMETICS ASIA 

País/cidade Tailândia/ Bangkok 

Website https://www.in-cosmetics.com/asia/en-gb.html 

Período  Novembro 2023 

Mercados-alvo Coreia do Sul / Índia 

Informações básicas: 

- Países participantes: 75 

- Número de visitantes: 11.914 

- Área total: 12.000m²  

- Número de expositores: 521 

Tamanho da área a ser adquirida: 90m² 

Tipo da montagem: 

- Área compartilhada 

- Área individual padrão 

- Área individual premium  

- Área customizada 

Número de expositores previstos: 9 

Plano de progressão da Contrapartida financeira em relação à edição anterior:  

- Área, aumento de contrapartida dos expositores.  
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O projeto irá apoiar 6m² nas áreas compartilhadas e individuais + 12m² na área 

customizada. A diferença da área adquirida por cada expositor será investimento das 

empresas em contrapartida. 

- Montagem e demais despesas nas áreas customizadas serão investimento das 

empresas expositoras. 

Informações adicionais: 

A in-cosmetics Asia é o principal evento de ingredientes cosméticos e de cuidados 

pessoais na Ásia-Pacífico, onde todas as áreas da indústria de cosméticos se conectam 

para inspirar, compartilhar insights e estimular potenciais colaborações. 

Celebrando a excelência no campo da inovação de ingredientes, a in-cosmetics Asia 

também oferece educação de alta qualidade sobre as últimas ciências e tendências. 

Além disso, com oportunidades de networking direcionadas para a comunidade 

internacional de ingredientes de cuidados pessoais. 

Parcerias: 

Institucional com SECOM local. 
 

 
HPCI 

País/cidade Mumbai/Índia 

Website https://www.hpci-india.com/ 

Período  27 e 28 de janeiro de 2023  

Mercados-alvo Índia, Japão, Coreia do Sul 

Informações básicas: 

- Países participantes: 12 

- Número de visitantes: 3.441  

- Área total: 10.000m²  

- Número de expositores: 200 

Tamanho da área a ser adquirida: 90m² 

Tipo da montagem: 

- Área compartilhada 

- Área individual padrão 

- Área individual premium  

- Área customizada 

Número de expositores previstos: 09 

Plano de progressão da Contrapartida financeira:  

Primeira participação no evento com apoio do Projeto Setorial, empresas irão entrar 

com contrapartida de aluguel de espaço, alimentação, transporte, passagem aérea, 

seguro viagem e hospedagem.  

Informações adicionais: 

A Home and Personal Care Ingredients Exhibition and Conference India é o único 

evento na Índia focado em matérias-primas e técnicas para a formulação de produtos 

cosméticos e de limpeza. Ele traz uma oportunidade única de aprender sobre os 

ingredientes inovadores para a formulação de produtos cosméticos e de cuidados 

domésticos eficazes. É o lugar para conhecer os pares presencialmente, experimentar 

e discutir os mais recentes desenvolvimentos e identificar produtos e soluções 

inovadoras. A exposição apresenta empresas de toda a Índia e do exterior. 
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Eventos para Vertical de Embalagens e Acessórios 
 

Feira Internacional 

LUXEPACK 

País/cidade França/ Mônaco 

Website https://www.luxepackmonaco.com/ 

Período  03 a 05 de Outubro 2022 

Outubro 2023 

Mercados-alvo Espanha, França, Reino Unido, Alemanha 

Informações básicas: 

- Países participantes: 98 

- Número de visitantes: 7.860 

- Área total: 150.000m²  

- Número de expositores: 450 

Tamanho da área a ser adquirida: 48m² 

Tipo da montagem: 

- Área customizada 

Número de expositores previstos: 2 

Plano de progressão da Contrapartida financeira em relação à edição anterior:  

- Área, aumento de contrapartida dos expositores.  

Empresas irão entrar com contrapartida de alimentação, transporte, passagem aérea, 

seguro viagem, hospedagem, Montagem, outros serviços, excedentes ao pacote 

básico. 

Informações adicionais: 

A Luxe Pack é a maior feira de fabricantes de embalagens criativas, com mais de 470 

expositores reunidos em um espaço. Um encontro estratégico para sourcing de 

fornecedores de mais de 30 países diferentes. Nossos expositores oferecem centenas de 

inovações e soluções de design para que a embalagem se torne sua primeira alavanca 

de diferenciação. 

 

Eventos para todas as Verticais  

 

Feira Internacional 

VIVANESS  
NATURAL & ORGÂNICO 

País/cidade Nürnberg/Alemanha 

Website https://www.vivaness.de 

Período  Fevereiro de 2023 

Mercados-alvo Espanha, França, Reino Unido, Alemanha 

Informações básicas: 

- Países participantes: 136 

- Número de visitantes: 13.800 

- Área total: 10.400m² 

- Número de expositores: 292 

Tamanho da área a ser adquirida: 156m² 

Tipo da montagem: 

- Área compartilhada 

- Área individual padrão 

- Área individual premium  
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- Área customizada 

Número de expositores previstos: 12 

Plano de progressão da Contrapartida financeira em relação à edição anterior:  

Primeira participação no evento com apoio do Projeto Setorial, empresas irão entrar 

com contrapartida de aluguel de espaço, alimentação, transporte, passagem aérea, 

seguro viagem e hospedagem.  

Informações adicionais: 

A Feira Internacional de Cuidados Pessoais Naturais e Orgânicos, combinada 

com BIOFACH, Feira Mundial de Alimentos Orgânicos, é um importante evento de 

negócios, um evento emocionante para o setor, além de um confronto e uma 

oportunidade de posicionamento. Não é à toa que a dupla de exposições é a 

plataforma anual para rede, mercado, PR, conhecimento e política. Cosméticos 

naturais e orgânicos têm feito parte do espectro de produtos em BIOFACH, Feira 

Mundial de Alimentos Orgânicos, desde que a exposição foi lançada em 1990 por 

Hagen Sunder, Hubert Rottner e Jürgen Ries. Como a gama de cosméticos naturais 

crescia constantemente e a demanda também aumentava, este segmento foi 

separado em 2007 e tem acontecido paralelamente à BIOFACH desde então como a 

exposição independente VIVANESS. 

 

Missão Comercial 
ROAD SHOW  E RODADAS DE NEGÓCIOS 

País/Cidade Canadá  

Mercado-Alvo Canadá 

Mês/Ano 2022 

País/Cidade Colômbia / Bogotá 

Mercado-Alvo Colômbia 

Mês/Ano 2023 

País/Cidade Estados Unidos  

Mercado-Alvo Estados Unidos 

Mês/Ano 2023 

País/Cidade Arábia Saudita  

Mercado-Alvo Arábia Saudita  

Mês/Ano 2023 

País/Cidade Turquia  

Mercado-Alvo Turquia 

Mês/Ano 2023 

Sobre: 

Encontro entre as empresas participantes do projeto com potenciais compradores, nas 

instalações destes potenciais parceiros e visita aos pontos de venda.  

O evento é realizado após o processo de levantamento de informações no país de 

destino e matchmaking entre fabricantes, distribuidores, importadores e as empresas 

brasileiras inscritas. Durante o evento, são realizadas reuniões individuais por empresa 

participante e potenciais compradores em suas próprias instalações, em substituição à 

rodada de negócios usualmente realizada em hotéis. É importante destacar que por se 

tratar de uma ação customizada de acordo com o perfil que a empresa brasileira busca 

no país alvo, é possível atingir um maior número de diferentes contatos comerciais pois 

todas as empresas locais poderão selecionar, efetivamente, a empresa brasileira com 

maior similaridade à sua estratégia, independente do setor, segmento ou vertical do 

projeto. Será feito um Workshop de capacitação prévio ao evento. 

https://www.biofach.de/en/
https://www.biofach.de/en/
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Parcerias: institucional com SECOM local e escritório apexBrasil, quando houver. 

 

PROJETO COMPRADOR  

País / Continente Estados Unidos / América do Norte 

Mercado-Alvo Estados unidos 

Mês/Ano Abril/2023 

Sobre: 

Realização de reuniões de negócios no Brasil, a fim de apresentar o mercado e empresas 

brasileiras para potenciais compradores Estadunidenses e possibilitar ampliação das 

exportações brasileiras. O projeto setorial receberá os compradores em São Paulo, para 

apresentar o setor, o mercado, as oportunidades e oferta exportadora, assim como organizar 

as reuniões e agendas de negócios. 

Em contrapartida ao investimento, a empresa aderente e participantes desta ação, poderá 

convidar o comprador para visitar suas instalações. 

Para esta ação, serão priorizadas as empresas dos dois maiores níveis de maturidade do 

projeto setorial (TOP e Special), de diferentes públicos-alvo, para que seja possível atender o 

número mínimo de participantes do projeto, assim como promover as exportações e imagem 

da oferta exportadora brasileira, de acordo com a seleção de interesse apontada pelo 

comprador convidado.Será desafiador arregimentar o perfil ideal do potencial parceiro a 

ser convidado, pois temos empresas de diferentes categorias e perfis empresariais, mas a 

validação e definição do mesmo será realizada em parceria com as empresas participantes 

do projeto setorial. Importante destacar que trata-se do único mercado alvo que permeia 

todos os públicos-alvo apoiados.  
 

PROJETO IMAGEM 

País / Continente Estados Unidos / América do Norte 

Mercado-Alvo Estados unidos 

Mês/Ano Abril/2023 

Sobre: 

Visita de formadores de opinião no Brasil, a fim de apresentar o mercado e empresas 

brasileiras para potenciais compradores Estadunidenses e promover a imagem do segmento 

brasileiro. 

A ação foi idealizada para ser realizada no mesmo período do projeto comprador, para dar 

mais força à imagem do segmento.  Importante destacar que trata-se do único mercado 

alvo que permeia todos os públicos-alvo apoiados.  

O projeto setorial receberá os compradores em São Paulo, para apresentar o setor, o 

mercado, as oportunidades e oferta exportadora, assim como organizar as reuniões e 

agendas de negócios. Em contrapartida ao investimento, a empresa aderente e 

participantes desta ação, poderá convidar o comprador para visitar suas instalações. 

Para esta ação, serão priorizadas as empresas dos dois maiores níveis de maturidade do 

projeto setorial (TOP e Special), de diferentes públicos-alvo, para que seja possível atender o 

número mínimo de participantes do projeto, assim como promover as exportações e imagem 

da oferta exportadora brasileira, de acordo com a seleção de interesse apontada pelo 

comprador convidado. 
 

Outras ações – apenas contrapartida 

Continente EUROPA 

AMÉRICA DO SUL 

AMÉRICA DO NORTE 
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ORIENTE MÉDIO E ÁSIA 

Mercado-Alvo Todos 

Mês/Ano A confirmar   

Sobre: 

Em 2021 o grupo de empresas participantes exportaram para um total de 122 destinos, o que 

demonstra que o alcance das exportações das empresas vai além dos mercados-alvos do 

projeto setorial, onde muitas vezes o que possibilita o maior número de destinos é a 

participação em uma feira internacional, que recebe visitantes e potenciais compradores 

do mundo todo. 

No entanto, para as empresas do segmento HPPC, notamos que existe o esforço e 

investimento financeiro individual, além do P.S. em diversas ações e que devem ser 

consideradas como investimento em contrapartida, pois são ações que tornam possível o 

atingimento de resultados tão expressivos e que contribuem significativamente para o 

atingimento de metas e aumento de resultados. Já que não é possível mensurar resultados 

apenas considerando o esforço das ações contempladas dentro de um projeto setorial, é 

imprescindível que sejam considerados todos os investimentos individuais em ações e 

eventos realizados individualmente. 

Serão considerados diversos tipos de ações, que são meios para finalizar os processos e 

efetivar as negociações, tais como: viagens internacionais à negócios, realização de 

treinamentos técnicos, treinamento para distribuidores, capacitação sobre modo de uso de 

produtos e formulações, entre outros. 
 

ii. Ações estruturantes 

 
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

 

MENTORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR 

Países São Paulo / Brasil 

Mercado-Alvo Ação de capacitação para todos os mercados 

Mês/Ano 02/2022 – 10/2023 

Sobre: 

A ação tem como intuito contratar uma consultoria especializada em Comércio 

Exterior que dará o atendimento básico as empresas participantes do projeto sobre 

processos de Exportação. Ao longo dos anos, identificamos que mesmo com PEIEX e 

diversos outros serviços gratuitos disponíveis por outras instituições, muitas empresas, 

principalmente as pequenas, mesmo que passando pelos treinamentos disponíveis, ao 

entrar no projeto e iniciar a prática efetiva de exportações, possuem muitas dúvidas de 

temas básicos da exportação, levando a cometerem erros que podem impactar o 

negócio e, muitas vezes, até em desistência de compra.  

Para esta ação está prevista a contratação de um prestador de serviços, que poderá 

analisar as dúvidas dos processos, auxiliar, corrigir e direcionar na prática as empresas 

do projeto para que tornem o negócio possível, avaliando desde os documentos 

obrigatórios para exportação, assim como processos e formas de exportar.  

 
MINTEL / EUROMONITOR  

País/Cidade São Paulo 

Mercado-alvo Todos 
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Mês/Ano 2022/2023 

Informações básicas: 

Contratação de banco de dados específicos do setor HPPC, para atendimento 

individual de empresas participantes como forma de apoio para construção de 

estratégia de atuação internacional, assim como para estudos e avaliação de 

oportunidades, concorrentes, tendências, entre outros. 

Ferramentas imprescindíveis para a realização de seminários, workshops e treinamentos 

sobre mercados onde o projeto possui atuação setorial e análises comparativas de 

oportunidades de mercado frente a oferta exportadora do projeto setorial. 

Sobre: 

MINTEL: o banco de dados mintel é utilizado para acompanhar os lançamentos e o 

surgimento de produtos do setor de hppc no mundo. Apresenta informações de 

ingredientes utilizados em formulações, rótulos e embalagens, hábitos de consumo, perfis 

de marcas e inovação de produtos, atributos de segurança, categoria do produto, 

auxiliando no direcionamento dos negócios e estratégias das empresas.  

Líder em análises, relatórios e pesquisas de mercado, a ferramenta é utilizada para 

estudos, posicionamento de produtos e hábitos de consumo, elaboração de material 

individual, por empresa participante do projeto.  
 

EUROMONITOR: líder no mercado de pesquisa de mercado e inteligência global, 

possibilita que os clientes utilizem o sistema de informação, denominado Passport, como 

uma ferramenta de inteligência para cruzar fronteiras e ter acesso a informações de 

mercado e tendências de consumo de 100 países. A capacidade de oferecer uma 

análise comparativa de mercados entre países de interesse das empresas faz do 

Passport uma solução completa para apoiar a tomada de decisões baseada em 

informações de credibilidade e de qualidade, diminuindo, assim, os riscos de negócios 

e investimentos. Passport possui milhões de estatísticas e relatórios qualitativos de 27 

indústrias, sendo uma delas a indústria da Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos.   

O sistema oferece dados de tamanho de mercado, performance e previsões, análises 

de tendências de consumo que impactam o setor e perfis de consumidores, dados 

demográficos e socioeconômicos de 205 países. 

 

SEGMENTAÇÃO DE EMPRESAS 

País/Cidade São Paulo 

Mercado-alvo TODOS 

Mês/Ano 02/2022 – 02/2023 

Sobre: 

Contratação de empresa de auditoria externa para verificação de documentos para 

enquadramento das empresas na política de segmentação do projeto Beautycare 

Brazil, garantindo imparcialidade na decisão.  

A segmentação de empresas implantada em 2010 sofreu diversos ajustes e alterações, 

sendo que para esta proposta adequamos em um formato que atenda o manual de 

convênios da agência, adotando critérios rigorosos em sua classificação, mas de forma 

a atender maior quantidade de empresas por nível de projeto e estimulando as 

empresas a adequar seus processos para o mercado internacional, incentivar aos 

participantes a buscar patamares mais elevados de processos visando alcançar o nível 
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superior ao que a mesma se encontra e  premiar as melhores iniciativas diferenciando 

o acesso às ações e eventos do projeto frente à competência empresarial. 

 

CONSULTORIA DE ADEQUAÇÃO SANITÁRIA  

Mês/Ano 02/2022 – 02/2023 

Sobre: 

Contratação de prestador de serviço especializado para avaliação técnica e 

regulatória internacional de produtos das empresas participantes do projeto 

Beautycare.  

Por se tratar de um setor regulado, é compulsório o cumprimento de todas as 

exigências sanitárias locais, aplicadas por cada país onde será realizada a exportação, 

dessa forma deve ser feita a análise e verificação de cada produto, desde sua 

embalagem, milimetria, formulação, ingrediente (permitido, controverso ou proibido) 

para que seja possível a exportação do mesmo. 

Como forma de monitoramento de cumprimento das legislações e regras sanitárias 

locais, também será realizado o levantamento de relatórios periódicos de regularidade 

de comercialização disponível pelos blocos e/ou destinos das exportações do projeto, 

garantindo que os investimentos realizados pelo projeto estejam direcionados para 

empresas que atendam regras vigentes e estejam regulares no mercado internacional. 

Este monitoramento tem como objetivo zelar pela imagem da promoção internacional 

das empresas brasileiras do setor. A empresa contratada irá fornecer relatórios de 

regularidade nos países e elaborar pareceres sobre os possíveis problemas 

apresentados no que tange às questões técnicas e sanitárias. 

 
INGREDIENTES CONTROVERSOS – MERCADOS INTERNACIONAIS 

Mês/Ano 2022 / 2023 

Sobre: 

Criação, elaboração e manutenção de uma tabela comparativa de ingredientes 

controversos, com o status regulatório e/ou condições de uso que impactam as 

exportações das empresas fabricantes. O documento deverá incluir países/regiões: 

Europa, Estados Unidos, Japão, China, Mercosul, Comunidade Andina e Índia, 

sinalizando se há ou não algum tipo de restrição para comercialização e aplicabilidade 

do insumo em formulações. 

Objetivos: 

Disponibilizar um panorama para as empresas do projeto sobre a situação de 

ingredientes que não são comuns o livres de aplicação, de forma eficiente e facilitando 

assim a escolha da formulação e desenvolvimento de produto, detalhando qual é a 

restrição para determinados países. 

 
DEFESA DE INTERESSES   

Mês/Ano 2022 / 2023 

Sobre: 

Participação em reuniões de interesse para discussões sobre regulamentação sanitária 

internacional. Reuniões: ISO, ICCR, IAC (Cosmetic Europe e PCPC) e CASIC.  
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O ISO TC217 é o grupo mundial de normalização global dos produtos de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos. Estuda e define terminologia e metodologias aplicáveis a 

cosméticos. São mais 38 países participantes e 25 países com status de observador. Neste 

comitê técnico estão representados, especialistas de indústrias, organizações não-

governamentais, setores técnicos e outros interessados. A ABIHPEC por meio do 

ABNT/CB57 -  Comitê Brasileiro de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, que está sob 

sua gestão desde 2004, atua na normalização do setor compreendendo produtos, 

processos, serviços e matérias-primas no que concerne à terminologia, requisitos, 

classificação e métodos de ensaio, boas práticas e outras generalidades, respaldado 

pela ABNT. É oficialmente o único fórum nacional de normalização para o setor de HPPC, 

atribuição garantida pela Resolução nº 7/1992, Conselho Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO). Este comitê participa desde 2004 

como o-member (membro observador) das atividades desenvolvidas no comitê da 

ISO/TC 217, grupo mundial de regulamentação global dos produtos de HPPC. Em 2011, 

o Brasil tornou-se p-member (membro participante) e entrou definitivamente no cenário 

decisório das normalizações de produtos e processos de HPPC, e tem estado presente 

em todas as reuniões presenciais, que vem trazendo benefícios diversos para o setor. As 

reuniões presenciais da ISO acontecem duas vezes ao ano. O objetivo é o 

desenvolvimento de padrões internacionais, de modo a promover a harmonização, a 

qualidade e segurança e facilitar o comércio mundial dos produtos cosméticos. A 

participação dos representantes do Brasil neste fórum é importante por permitir discutir, 

influenciar e antecipar as decisões e tendências internacionais em matéria de 

normalização. As normas trabalhadas e debatidas têm uma importância fundamental 

na eliminação das barreiras técnicas do setor, no desenvolvimento da indústria nacional 

e da sua capacidade técnica. Estes fatores alicerçam e respaldam o movimento já 

existente de crescimento de exportações e dão uma credibilidade cada vez maior aos 

produtos cosméticos oriundos do Brasil. Temas que atualmente estão sendo discutidos. 
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O ICCR, é um grupo internacional voluntário de autoridades reguladoras e entidades 

representantes de indústria que possui o objetivo de harmonizar as normalizações e 

remover obstáculos entre regiões. Fundado em 2007, pelas agências governamentais 

regulatórias de produtos HPPC e suas respectivas Entidades de Industria do Canadá, 

União Europeia, Japão e EUA. O Brasil foi o primeiro país a se tornar membro permanente 

deste grupo, em 2014, em atendimento a uma manifestação do ICCR de intenção de 

expansão e participação brasileira. Representado pela ANVISA e a ABIHPEC vêm 

trabalhando conjuntamente visando defender temas regulatórios de interesse para a 

ampliação da competitividade das empresas brasileiras. Este grupo se reúne 

presencialmente uma vez por ano e desenvolve vários temas, em grupos de trabalho, 

ao longo do ciclo.  A reunião presencial anual ocorre em um dos países dos membros 

permanentes, sob presidência rotativa, com a presença de outros mercados na 

condição de observadores. Em julho de 2018, no encerramento do ciclo 11º em Tóquio 

sob presidência do Japão, foram observadores das discussões, autoridades sanitárias e 

representantes de entidades industrias da Colômbia, Israel, África do Sul, Coréia do Sul, 

Taiwan e Tailândia os quais também apresentaram seus dados de mercado e cenário 

regulatório. Em julho de 2019 no seu 12º Ciclo, as reuniões presenciais acontecerão sob 

presidência do Canadá em seu pais. Momento este que se iniciará o 13º Ciclo sob 

presidência da União Europeia, com reunião presencial prevista para julho de 2020 em 

Bruxelas nas dependências da Comissão Europeia da União Europeia para discussão e 

consenso de diferentes tópicos de interesse comum e de relevância para o setor de 

cosméticos. Os resultados dos trabalhos podem ser adotados, endossados, 

implementados, etc. por jurisdições individuais, conforme apropriado e de acordo com 

seus respectivos sistemas de regulamentação. 

IAC é o grupo mundial de cooperação de entidades de industrias que permite que a 

indústria tenha uma “voz única” e atenda pró ativamente os desafios globais. 

Trabalhando juntos, espera-se aumentar a confiança dos consumidores/governos em 

produtos cosméticos globais, aumentar a capacidade do setor em oferecer produtos 

inovadores e implementar requisitos regulatórios compatíveis em todo o mundo. 

Composto por mais de 30 associações de indústrias de cosméticos.  A ABIHPEC desde 

junho de 2017 coordena e preside os trabalhos deste grupo. Este grupo se reúne 

presencialmente duas vezes por ano (IAC Cosmetic Europe e IAC PCPC – Estados Unidos) 

desenvolve vários temas, em grupos de trabalho, ao longo do ciclo. 

CASIC é um grupo de Associações Industria de Cosméticos de toda América-Latina que 

apoiam crescimento sustentável da Industria HPPC na região. Convergência Regulatória 

e apoio a facilitação de comércio. Este grupo se reúne presencialmente uma vez por 

ano com autoridades sanitárias e comerciais latino-americanas/bloco-econômico 

sediado em um dos países do Bloco Econômico eleito e desenvolve vários temas, em 

grupos de trabalho, ao longo do ano. 

 
ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA PARA ACESSO A MERCADOS INTERNACIONAIS 

Mês/Ano 2022 – 2023 

Sobre: 

Contratação de consultoria especializada para realizar a orientação para as empresas 

participantes do projeto na construção de seu plano estratégico de expansão 

internacional.  
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Objetivos: 

Apoiar as empresas na construção de sua estratégia internacional, auxiliando desde o 

estudo e definição de mercados para atuação, assim como no direcionamento para 

melhorias e ajustes do plano atuação e expansão internacional. Considerando que o 

projeto setorial já contempla diversas ações voltadas à capacitação e orientação, a 

empresa contratada deverá direcionar consulta de materiais e serviços do projeto, para 

apoio na construção e melhorias da estratégia individual, assim como informar outras 

fontes e ferramentas disponíveis. Para controle de atendimentos e avaliação de 

maturidade das empresas participantes, a empresa contratada deverá entregar um 

relatório de atendimento periódico, detalhando entregas realizadas. 

 
LISTA COMPARATIVA DE REGISTRO DE PRODUTOS 

Mês/Ano 2022 – 2023 

Sobre: 

Contratação de consultoria especializada para a construção e atualização de uma lista 

comparativa, contendo os requisitos que os produtos devem possuir para serem 

comercializados nos mercados-alvos e no Brasil. 

Objetivos: 

A ferramenta terá como objetivo auxiliar as empresas a avaliar se o produto nacional 

está apto para comercialização no país desejado. 

 
DADOS ESTATÍSTICOS DE COMÉRCIO EXTERIOR  

Países São Paulo – Brasil 

Mercado-Alvo Mercados prioritários do Projeto 

Mês/Ano 2022 / 2023 

Sobre o evento: 

Contratação de consultoria especializada para a construção e atualização de 

ferramenta de dados estatísticos do Setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 

(HPPC), e de insumos/acessório. A plataforma será atualizada mensalmente e os dados 

serão disponibilizados às empresas participantes do Projeto Beautycare Brazil.  

Objetivos: 

Levantamento mensal dos dados de importação e exportação, atualização mensal de 

dados estatísticos, elaboração e divulgação de boletins estatísticos de comércio exterior 

para divulgação às empresas. 

 
SEMINÁRIOS / WORKSHOPS / WEBINARES INTERNACIONAIS E NACIONAIS 

PAÍSES São Paulo / Brasil 

MERCADO-ALVO Ação de capacitação para todos os mercados 

MÊS/ANO 2022/2023 

Sobre o evento: 

Workshops e webinários sobre mercados: 

O evento tem como intuito apresentar e capacitar os profissionais das áreas comerciais, 

regulatório, exportação e logística das empresas, com as práticas relacionadas aos 

processos operacionais e documentais do mercado internacional. Para realização 



 

 
 
 
 

Promoção: 
 

 

70 

destas ações serão utilizadas as ferramentas de inteligência de mercado contratadas 

pelo projeto, além da colaboração de outras áreas internas da ABIHPEC que tenham 

atuação direta sobre temas abordados. 

  

Classificação fiscal de mercadorias 

Realização de evento para orientar e capacitar os profissionais das empresas nas 

questões de classificação fiscal de produtos de exportação de HPPC, a fim de promover 

a competitividade das empresas brasileiras no mercado internacional.  

Após o evento, que será aberto para o público em geral, serão reservadas horas de 

consultoria individual apenas para as empresas participantes do projeto setorial, a fim 

de validar o entendimento e aplicação do conteúdo apresentado, assim como 

esclarecer dúvidas pontuais para verificação de processos vigentes em produtos 

destinados à exportação. 

 

Contratos internacionais 

Realização de evento de capacitação, aberto ao público em geral, para apoio e 

direcionamento jurídico na elaboração de contratos internacionais, para sensibilização 

de temas que impactam questões relacionadas à segurança jurídica e obrigações das 

partes.  

Após o evento, que será aberto para o público em geral, serão reservadas horas de 

consultoria individual apenas para as empresas participantes do projeto setorial, a fim 

de validar o entendimento e aplicação do conteúdo apresentado, assim como para 

análise de dúvidas pontuais de contratos existentes ou em construção. 

 

Objetivos: 

Capacitar e orientar as empresas do Projeto Beautycare Brazil para a melhoria de seus 

processos de exportação para melhor desempenho nas negociações dos eventos 

internacionais. 

 
MANUAL DE REGULAMENTAÇÃO TÉCNICA PARA EXPORTAÇÃO 

Mês/Ano 07/2022 – 03/2023 

Sobre: 

Realizar a criação e revisão de manuais com informações sobre a regularização 

sanitária, metrológica e outras referências para a exportação dos produtos de Higiene 

Pessoal, Perfumaria e Cosméticos para determinados países ou regiões. 

Objetivos: 

Orientar nas etapas de desenvolvimento e adequação dos produtos Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos (HPPC) para exportação, servindo como um roteiro na 

adequação e atendimento dos requisitos técnicos e sanitários de cada país quanto a 

formulação, rotulagem, dossiê técnico e documentação a ser apresentada, bem como 

no apoio para desenvolvimento de novos produtos já adequados a mercados 

internacionais. 

 
DESPESAS DE GESTÃO DO PROJETO 

País/Cidade SÃO PAULO 

Mercado-Alvo Todos 

Mês/Ano 2022/2023 
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Sobre: 

Despesas de gestão do projeto setorial, tais como: viagens nacionais e internacionais 

não previstas no projeto, apresentação do projeto setorial para empresas não apoiadas, 

parcerias PEIEX, visita às empresas participantes do projeto Beautycare Brazil, reunião 

estratégica e alinhamento na apexBrasil, entre outros. 

As despesas incluem somente passagens aéreas, hospedagens, alimentação e 

transporte e seguro viagem. 

Apenas como contrapartida, serão apresentados investimentos da Entidade para 

equipe de dedicação exclusiva e parcial para demais colaboradores envolvidos, 

conforme apresentado anteriormente. 

 
ARREGIMENTAÇÃO DE EMPRESAS 

País/Cidade SÃO PAULO 

Mercado-Alvo Todos 

Mês/Ano 2022 e 2023 

Sobre: 

Divulgar e promover o projeto setorial em todos os Estados brasileiros, a fim de buscar o 

maior número possível de empresas aderentes ao projeto setorial. 

Para esta ação, contaremos com apoio de parceiros institucionais, ferramentas de 

comunicação, participação em eventos, assim como o deslocamento de equipe de 

dedicação exclusiva do projeto para apresentação presencial, quando necessário. 

 
REGISTRO DE MARCA INTERNACIONAL - BEAUTYCARE BRAZIL 

País/Cidade SÃO PAULO 

Mercado-Alvo Todos 

Mês/Ano Convênio 

Sobre: 

Contratação de prestador de serviço, para monitoramento de registro da Marca 

Beautycare Brazil no mundo, assim como para renovação ou novos registros em países 

alvos do projeto setorial,  os quais ainda não temos o registro, de forma a garantir a 

possibilidade de uso para finas de promoção internacional. 

 

Construção de marca 

 

O objetivo do nome, logotipo e símbolo do projeto Beautycare Brazil é expressar o nosso 

posicionamento de marca. O nome Beautycare Brazil busca retratar a beleza como 

consequência do cuidado. O Brazil usado como tagline deixa clara a origem brasileira. 

 

Cada cor possui um simbolismo específico. Cada detalhe foi pensado para expressar os 

atributos da Marca de uma forma forte e marcante, a fim de promover uma experiência 

de marca. Elas remetem ao que não se pode explicar e somente sentir. A união das folhas 

forma uma imagem aberta a diversas interpretações: cabelo, flores, frutos, um pouco da 

já citada irreverência. 

 

As cores valorosas remetem aos atributos, como o azul, que representa a confiança, 

segurança e a eficácia e inovação, absolutamente importantes para o setor. Sugerem 

saúde, tanto ao consumidor como também nos negócios e em relações comerciais e 

institucionais. O símbolo possui cores fortes que representam a criatividade e a alegria do 

brasileiro. Dá maior ênfase ao amarelo, cor que é reconhecida internacionalmente como 



 

 
 
 
 

Promoção: 
 

 

72 

a que identifica o Brasil. Esses tons remetem também ao calor humano e ao clima tropical 

de nosso País. 

 

O formato em folhas não nos deixa esquecer a biodiversidade brasileira, presente 

intensamente nos produtos. São várias, unidas em uma mesma forma, que representam a 

diversidade e a mistura de raças e culturas. Nota-se nas folhas o movimento; o que reflete 

nossa flexibilidade, proatividade, música, ritmo e inquietação. 

 

Logotipo 

 

A utilização do logotipo será acompanhada de uma curta definição abaixo do logotipo 

para facilitar entendimento do que é o projeto Beautycare Brazil. Segue modelo abaixo 

em 3 idiomas (português, espanhol e inglês): 

 
 

     

 
 

iii. Ações de comunicação 

 

COMUNICAÇÃO DIGITAL 

Ações  

Website Beautycare Brazil  

Tradução conteúdo para website Beautycare Brazil 

Vitrine Exportadora  

Redes Sociais 

Mercado Alvo Todos 
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Mês/Ano 02/2022 – 10/2023 

Sobre o evento: 

1. Website: Contratação de empresa de assessoria de imprensa para elaboração 

de matérias e releases sobre as ações e eventos do projeto. O material será 

divulgado na website e também para outros veículos de comunicação, com o 

objetivo de disseminar as empresas e ações do projeto, atrair novas empresas e 

promover imagem nacional e internacional do projeto. 

2. Tradução: Contratação de empresa tradutora para trabalhar com o material do 

Website do Projeto Beautycare Brazil. 

3. Vitrine exportadora: Contratação de empresa para desenvolvimento de 

ferramenta que servirá como uma “vitrine” para promoção internacional das 

empresas participantes do projeto e oferta exportadora. Neste ferramenta será 

possível disponibilizar diversos tipos de busca, pelo nome da empresa, categoria, 

produto, ncm e outros critérios de promoção, como naturais, orgânicos, sintéticos 

ou até mesmo claims de embalagens e países de exportação. 

4. Redes sociais: Contratação de empresa para gerenciar, monitorar, coordenar e 

atualizar conteúdos nas mídias sociais: Linkedin, Facebook, Twitter e Instagram. 

 

MATERIAL INSTITUCIONAL 

Ações  Criação, Elaboração e Produção de Material Institucional 

Mercado-alvo TODOS 

Mês/ano 02/2022 – 10/2023 

Sobre: 

Elaboração e produção de artigos como canetas, cadernos, blocos de notas, entre 

outros, com a marca 'Beautycare Brazil. O material será utilizado em ações de promoção 

comercial, eventos internacionais, apresentações do projeto para empresas não 

apoiadas, ações em parceria com apexBrasil etc. 

 

MATERIAL PARA EVENTOS 

Ações  Elaboração e Produção de Material para eventos 

Mercado-alvo TODOS 

Mês/ano 02/2022 – 10/2023 

Sobre: 

Desenvolvimento, elaboração e produção de livretos, folders, entre outros, para 

divulgação de empresas participantes de um determinado evento apoiado pelo 

projeto. O material será divulgado para parceiros institucionais e potenciais parceiros 

de negócios. 

 

ASSESSORIA DE IMPRENSA INTERNACIONAL/NACIONAL  

País/cidade Mercados Alvos  

Mercado-alvo Todos 

Mês/ano 02/2022 – 10/2023 

Sobre: 

Contratação de uma empresa que acompanhará o trabalho estratégico do projeto 

setorial, gerando conteúdo pré, durante e pós eventos do Beautycare Brazil, nos idiomas 

português, inglês e espanhol, e trabalhos realizado pelo grupo de empresas 

participantes.  
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Irá também analisar resultados obtidos gerados direta ou indiretamente com o apoio do 

programa. Incluir geração de conteúdo, mídias sociais, e outros. O material deverá ser 

elaborado em inglês e espanhol para compartilhamento nas redes de atuação do 

projeto e compartilhado inclusive com assessoria de imprensa nacional (sugerido pela 

gerente do projeto que o conteúdo seja compartilhado com gerência de comunicação 

da ABIHPEC, para seguir com o trabalho de divulgação no mercado interno, já que não 

é uma área de atuação do projeto setorial). Além disso, a empresa contratada, será 

responsável pela manutenção de mídias sociais. 

 

i) Plano de ação e cronograma das ações 

 
 
 

CALENDÁRIO 2022

DATA TIPO DE EVENTO NOME DA AÇÃO PAÍS CIDADE   

FEVEREIRO 15 Reunião Reunião Comitê Gestor - Virtual

MARÇO 10 - 14 Feira Internacional Cosmoprof Worldwide Bolonha I tália Bolonha

ABRIL 05 - 07 Feira Internacional in-Cosmetics Global França Paris

07 Seminário e Workshops Classificação fiscal de mercadorias - Virtual

21 Seminário e Workshops Contratos internacionais - Virtual

JULHO 23 Reunião Reunião Comitê Gestor - Virtual

SETEMBRO 10 - 12 Feira Internacional MCB França Paris

03 - 05 Feira Internacional Luxepack Monaco Monaco Monaco

31 - 02 Feira Internacional Beautyworld Middle East 
Emirados Árabes 

Unidos
Dubai

JUNHO

OUTUBRO
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i) Premissas para conquistas das metas 

  

Para realização deste projeto, consideramos algumas premissas que englobam previsões 

marco econômicas par análise:  

 

 Variação de moeda estrangeira 

A valorização do Real poderá tornar a empresa menos competitiva no mercado 

internacional, portanto se houver redução na variação cambial das moedas, as empresas 

terão dificuldades para dar seguimento às exportações e a queda do volume será 

inevitável.   

 

É importante ressaltar que a memória de cálculo do projeto foi construída com base nos 

parâmetros orçamentários fornecidos pela apexBrasil, ou seja, Dólar correspondente a R$ 

5,3526 e Euro R$ 6,2694. Como várias das despesas do projeto são contratadas fora do 

Brasil, uma variação da taxa de câmbio acima destes valores seria benéfica para os 

exportadores, porém, impactaria integralmente nos custos previstos do projeto. Para 

compensação de diferença cambial, será necessário remanejamento de ações, sejam 

pela redução ou cancelamento de investimentos, a fim de cobrir despesas realizadas. A 

priorização das ações será discutida e aprovada com o grupo de empresas membros, 

mediante disponibilidade orçamentária. 

 

 Estabilidade econômica e política do Brasil 

A aprovação de medidas econômicas e políticas internas brasileiras impactará 

diretamente na estabilidade e possibilidade de crescimento econômico do País, 

CALENDÁRIO 2023

DATA TIPO DE EVENTO NOME DA AÇÃO PAÍS LOCAL

JANEIRO Não publicada Feira Internacional HPCI Índia Mumbai

FEVEREIRO Não publicada Feira Internacional Vivaness Alemanha Nuremberg

MARÇO Não publicada Feira Internacional Cosmoprof Worldwide Bolonha I tália Bolonha

05 Reunião
Reunião Extraordinária CG Priorização de 

Mercado
- Virtual

Não publicada Feira Internacional in-Cosmetics Global Espanha Barcelona

18 - 22 Projeto Comprador Projeto Comprador Estados Unidos 
SP e Estados 

Brasilieiros 

18 - 22 Projeto Imagem Projeto Imagem Estados Unidos
SP e Estados 

Brasilieiros 

MAIO A definir Missão Comercial Roadshow EUA Estados Unidos A definir

JUNHO A definir Missão Comercial Roadshow Turquia Turquia A definir

AGOSTO A definir Missão Comercial Roadshow Canadá Canadá A definir

SETEMBRO A definir Missão Comercial Roadshow Colômbia Colômbia Bogotá

Não publicada Feira Internacional Luxepack Monaco Monaco Monaco

23 - 27 Missão Comercial Rodada de Negócios Arábia Saudida Riade Dubai

NOVEMBRO Não publicada Feira Internacional in-Cosmetics Asia Tailândia Bangkok

ABRIL

OUTUBRO
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possibilitando o crescimento das indústrias e promovendo competitividade. Estas 

mudanças poderão causar impacto relevante sobre a confiança dos empresários e 

consumidores e levar o aumento do consumo, aceleração do crescimento e 

fortalecimento do mercado interno. 

 

Estes fatores somados ao fato do Brasil ser o quarto maior consumidor mundial de produtos 

de setor, poderão direcionar esforços das empresas brasileiras para aumento do share de 

mercado interno e, consequentemente, diminuição de investimentos voltados às 

exportações. 

 

Além disso é importante destacar que em 2022 será um momento de eleições 

presidenciais, especialmente pelo momento político brasileiro em que estamos vivendo de 

oposições partidárias da população. 

 

 Manter número de participantes e arregimentar novas empresas para P.S. 

a. Historicamente em ano de renovação sempre há saída de empresas do P.S., 

prioritariamente devido a dois fatores:  

-  demora para entrega do termo de adesão;  

-  a cada novo convênio existe ajuste de estratégia de atuação internacional do P.S., 

que poderá impactar em  distanciamento com objetivos estratégicos internacionais 

individuais de algumas empresas. 

b. Empresas de nível de maturidade mais alto permaneçam no projeto, já que, após 

10 anos, para esta proposta deixaremos de ter ações de apoio individualizado, 

podendo impactar na atratividade e consequente saída de empresas já 

internacionalizadas do P.S; 

c. Empresas já internacionalizadas há mais de 3 anos e com faturamento acima de 

US$ 1 milhão/ano permaneçam no projeto. 

d. Empresas exportadoras contínuas atualmente participantes, permaneça, no projeto 

e aumentem seus valores exportados 

e. Atração de novos participantes no projeto (arregimentação de empresas) com os 

novos produtos e serviços apoiados pelo projeto, especialmente com interesse nas 

entregas de serviços voltados à inteligência competitiva, comunicação e 

promoção de imagem internacional. 

Além dos pontos acima, além da diversificação de perfis empresariais já previstos para o 

projeto, será importante que seja possível a medição de resultados das empresas de 

serviços, para inclusão de indicadores e performance do apoio do projeto (Nomenclatura 

Brasileira de Serviços – NBS). 

 

 Redução de barreiras tarifárias e não tarifárias 

a) Continuidade no trabalho de defesa comercial realizados por áreas específicas da 

associação para harmonização de regulamentação e facilitação ao comércio 

 

Por se tratar de um setor regulado, o grande impacto nas negociações comerciais tem 

relação direta com a regulamentação de produtos e atendimento da legislação sanitária 

do país em questão. Dessa forma, o monitoramento diário de questões voltadas a 

comércio exterior, assim como de adequações às legislações internacionais se fazem 
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extremamente necessária por meio do acompanhamento de reuniões, fóruns de 

discussões, de regulamentação e realização de acordos com entidades congêneres. 

 

 Estabilidade da economia mundial 

Especialmente entre os dois maiores consumidores do setor (Estados Unidos e China); 

 

 Forças maiores 

Abertura de fronteiras e possibilidade de realização de negócios e participação em 

eventos internacionais – cenário mundial pandemia e outros motivos de forças maiores. 

 

 Alinhamento estratégico para apoio da internacionalização do setor HPPC 

Por meio da parceria estabelecida por mais de 20 anos, entre a ABIHPEC e a apexBrasil, 

que apresenta resultado crescente, é imprescindível que as ações do setor estejam 

contempladas dentro do projeto setorial, que atua não só com foco em promoção 

comercial, mas principalmente previamente ao resultado, na defesa de interesses e 

facilitação de comércio do setor. Necessário alinhamento estratégico prévio ao aopio a 

qualquer outro interlocutor, para não prejudicar e descontruir o trabalho realizado há anos 

para a promoção de imagem e comercial do setor HPPC no mundo. Metas e resultados 

podem ser direta e negativamente impactadas mediante outros parceiros apexBrasil que 

atuam com foco neste mesmo setor. 

 

j) Metas 

 
O monitoramento dos resultados é feito por meio do acompanhamento sistemático de 

metas e indicadores estratégicos, sempre alinhados aos objetivos do projeto.  

 

Para acompanhamento e avaliação do alcance das metas do projeto, mensalmente são 

realizados levantamentos e medições de resultados com foco no alcance dos resultados 

esperados, disponibilizados pela apexBrasil (Power Bi.), priorizando 4 aspectos: 

 

 
 

Exportações US$:  
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Projeção 2022 e 2023: previsão de crescimento arrojado previsto para próximo biênico, 

especialmente considerando o expressivo aumento de 36% no mesmo período de 

apuração em 2020, que já acumulava um aumento de 26% no comparativo com 2019. 

 

Participantes: 

Projeção de aumento do número de participantes, calculado com base no aumento 

médio apresentado nos últimos anos 

 

 
 

Exportadores: 

Setor é regulado internacionalmente por agências sanitárias e metrológicas de cada país 

para verticais produtos acabados, acessórios e serviços, o que impacta diretamente na 

geração de resultados imediatos. Todos os produtos que precisam de adequações, 

acabam aumentando o tempo entre tornar uma empresa não exportadora em 

exportadora. Para cálculo de crescimento deste indicador, consideramos os resultados 

obtidos em anos anteriores e o percentual de aumento das exportações. É importante 

destacar que para este indicador não é possível acessar apenas os CNPJ´s apoiados do 

público-alvo contemplado neste projeto e no resultado anterior, constam também 

empresas oriundas da parceria com projeto Brazilian Pharma e Health, não prevista para 

esta proposta mediante instabilidade do cenário mundial e possibilidade impossibilidade 

de inclusão orçamentária que contemple os dois setores. 

 

 
 

 

k) Indicação de empresas participantes e respectivos CNPJ´s 

Empresas participantes Beautycare Brazil  

(CONVÊNIO 36-01.2019) 

RAZÃO SOCIAL CNPJ ESTADO 

ADHESPACK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP  04.957.877/0001-26 SP 
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BRAZILIAN SECRETS HAIR INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

COSMETICOS LTDA 
06.972.240/0001-34 RJ 

DOMPEL INDUSTRIA PLASTICA E METALURGICA LTDA 87.203.121/0001-19 RS 

MZF4 FIOS TECNICOS E UTILIDADES LTDA 53.865.531/0002-94 SP 

BRAZIL 2 EXPORT LTDA - EPP 21.714.973/0001-62 SP 

TYRREL COSMÉTICOS EIRELI 31.046.710/0001-86 RJ 

WHEATON BRASIL VIDROS S.A. 60.750.056/0001-95 SP 

AGROCON INDUSTRIA E SERVIÇOS AGROAMBIENTAIS LTDA 07.365.800/0001-55 AM 

AQIA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA. 01.142.107/0001-37 SP 

ASSESSA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 42.558.791/0001-10 RJ 

ATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE ATIVOS NATURAIS LTDA 05.678.981/0001-44 MG 

BERACA INGREDIENTES NATURAIS S.A 21.042.390/0001-32 PA 

CHEMYUNION LTDA 58.309.709/0001-53 SP 

CITROLEO INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA 51.527.190/0001-30 SP  

GALENA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA 57.442.774/0001-90 SP 

MAIAN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP 08.704.392/0001-81 SP 

NANOVETORES TECNOLOGIA S/A 04.334.187/0001-10 SC 

OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO  62.545.686/0001-53 SP 

PLANTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS EXTRATOS E SANEANTES LTDA 12.492.143/0001-47 RN 

AGILISE COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  02.901.753/0001-01 SP 

ALVA COSMÉTICOS EIRELI 05.599.682/0001-14 MG 

BEM ESTAR INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE COSMETICOS AS 08.040.489/0001-37 SP 

MCJ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI - EPP 08.212.420/0001-43 DF 

AMÓS INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 08.682.143/0001-32 SP 

ANNE CAROLINE GLOBAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 25.144.099/0001-26 SP 

BE FACTORY LABORATORIES INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 13.406.983/0001-02 SP 

LASUVI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COSMETICOS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 
10.233.668/0001-32 SP 

BIO SCIENTIFIC INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA 04.552.888/0001-26 SP 

BIOCLEAN COMERCIAL EIRELI 02.793.452/0001-01 SP 

BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 49.475.833/0001-06  SP 

BIONAT INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - ME 07.424.209/0001-21 SP 

BIOZER DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E FITOTERÁPICOS LTDA 08.274.239/0001-61 AM 

LILIAN PAIXAO AZEVEDO DE AMORIM 22.462.533/0001-28 SP 

BRAZILIAN BEAUTY COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE COSMETICOS LTDA 11.313.496/0001-70 SP 

BRAZILIAN SECRETS HAIR INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

COSMETICOS LTDA 
06.972.240/0001-34 RJ 

AMARAL MARQUES INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME 04.443.760/0001-24 MG 

CONDOR S.A 86.046.448/0001-61  SC 

COSMETRIA EIRELI 26.588.262/0001-02 MG 

COSMODERMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 09.601.610/0001-15 SP 

HIGIE PLUS COTTONBABY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 95.837.316/0001-49 SC 

DE SIRIUS COSMETICOS EIRELI - EPP 02.859.331/0001-07  RS 

DISTRIPRIME DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA 08.674.593/0001-83 RJ 

EMDRAX INDUSTRIA DE EMBALAGENS 25.199.338/0001-45 SP 
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DOMPEL INDUSTRIA PLASTICA E METALURGICA LTDA 87.203.121/0001-19 RS 

DOTE COSMETICOS LTDA 34.788.032/0001-15 SP 

ECS INDUSTRIA COSMETICA LTDA - EPP 09.213.892/0001-83  BA 

PHITOTERAPHIA BIOFITOGENIA LABORATORIAL BIOTA LTDA 00.104.603/0003-03 RJ 

KOOSMETICS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO 

EIRELI  
05.297.188/0001-03 SP 

DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA 21.759.758/0001-88 MG 

FLAVIA DE SOUZA - ME 12.148.571/0001-57 SP 

FEITO BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS ARTESANAIS LTDA 06.244.957/0001-60 PR 

NOVA FIGUS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA 05.855.097/0001-38 RJ 

FIT COSMETICOS EIRELI - EPP 08.042.332/0001-40 SP 

FLORACTIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - EPP 52.008.679/0001-69 SP 

N.HAMIDEH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 36.584.711/0001-06 RJ 

INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS ESPIRITO SANTO - EIRELI - EPP 06.280.351/0001-80 ES 

ALLCANCE COSMETIC PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - ME 22.309.085/0001-27 SP 

HOBETY INDUSTRIA DE COSMÉTICA LTDA 11.430.526/0001-28 SP 

HONMA COSMETICOS, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI  10.843.206/0001-37 SP 

LEMOS E RAGO LTDA 17.226.994/0004-04  MG 

NETWORK BEAUTY & FASHION COSMETICA LTDA 03.424.849/0001-80 SP 

GUARANI COSMÉTICOS E BEM ESTAR EIRELI 04.835.820/0001-54 RS 

MALLVAN BRASIL LTDA. - ME 15.812.622/0001-91 SP 

LC BORGES EVANGELISTA COSMETICO EIRELI ME 12.796.356/0001-62 DF 

FARMATIVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 40.177.263/0001-95 RJ 

LSV BEAUTY INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 33.026.150/0001-23 SP 

LUNIZ PRODUTOS PARA A SAUDE E COSMETICOS EIRELI 09.155.178/0001-86 SP 

MAC PAUL COSMÉTICOS LTDA - ME 00.859.407/0001-79  SP 

MAXIBRASIL INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA 04.151.474/0001-95  MG 

MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO 88.610.191/0001-54  SP 

BIOSENSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE COSMÉTICA LTDA 30.066.989/0001-05 RJ 

NAZCA COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 56.851.355/0001-49 SP 

NUTRIEX INDUSTRIA DE NUTRACÊUTICOS LTDA 22.966.065/0001-29 GO 

M. J. M. MORAES EIRELI - EPP  10.983.221/0001-80 SP 

PRIME PRO EXTREME COSMÉTICOS EIRELI 28.134.508/0001-00 SP 

PRIVATE COSMETICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06.221.095/0001-50 SP 

PRÓ ESSENCE COSMÉTICOS LTDA ME 08.728.525/0001-50 SP 

HAIRMONY COMPANY COSMÉTICOS EIRELI  20.185.357/0001-07 SP 

PROFESSIONALE COSMETICOS LTDA 11.082.936/0001-25 MG 

PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA  64.988.678/0001-07 SP 

RISHON PERFUMES E COSMETICOS DO BRASIL LTDA  11.858.354/0001-98 PE 

SAGRADA LABORATORIES EIRELI 12.004.418/0001-56 GO 

SANTE COSMÉTICA INDUSTRIA LTDA 07.787.570/0001-12 MG 

BRASERV COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - ME 19.927.427/0001-68 SP 

MAGO - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA - ME 05.670.136/0001-22 SP 

ELZA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 22.043.780/0001-90  MG 
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SORALI COSMETIC PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - ME 18.474.047/0001-52 SP 

RASHA SHELBAYA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COSMETICOS EIRELI - EPP 23.559.882/0001-25 SP 

INDUSTRIAS SUAVETEX LTDA 02.313.832/0001-93 MG 

BRAZIL 2 EXPORT LTDA - EPP 21.714.973/0001-62 SP 

THREE THERAPY INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA 39.441.223/0001-20 MG 

TIMAGE INDÚSTRIA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA 58.558.511/0001-03 SP 

ROIAND COSMETICOS LTDA 42.037.677/0001-44 SP 

VEGAN DO BRASIL INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA 11.287.350/0001-05 SP 

TYRREL COSMÉTICOS EIRELI 31.046.710/0001-86 RJ 

UNIQUE HAIR PROFESSIONAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE 

COSMÉTICOS EIRELI 
31.958.659/0001-89 SP 

VIDAL LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA  04.529.445/0001-14  PR 

SGM INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA 01.342.361/0001-89 RS 

SENSELLES IND E COMERCIO DE COSMÉTICOS EIRELI 10.877.795/0001-74 RS 

VITTA GOLD COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME  06.164.348/0001-09 SP 

GRAZIETE SOUZA DE MELO NUNES - ME 19.646.781/0001-14 CE 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA YAMA LTDA 61.647.921/0003-05 SP 

ALLERGISA PESQUISA DERMATO-COSMETICA LTDA 71.754.634/0001-88 SP 

 

 

l) Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM´S) apoiadas 

Vertical Produtos Acabados (total 37 NCM´s) 

NCM Descrição - SECEX 

33030010 Perfumes (extratos) 

33030020 Águas-de-colônia 

33041000 Produtos de maquiagem para os lábios 

33042010 Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel (produtos de maquiagem para os 

olhos) 

33042090 Outros produtos de maquiagem para os olhos 

33043000 Preparações para manicuros e pedicuros 

33049100 Pós, incluídos os compactos, para maquiagem 

33049910 Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas 

33049990 Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados, etc 

33051000 Xampus para os cabelos 

33052000 Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos 

33053000 Laquês para o cabelo 

33059000 Outras preparações capilares 

33061000 Dentifrícios 

33062000 Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) 

33069000 Outras preparações para higiene bucal ou dentária, etc. 

33071000 Preparações para barbear (antes, durante ou após) 

33072010 Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, líquidos 

33072090 Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, em outras formas 

33073000 Sais perfumados e outras preparações para banhos 

33074900 Outras preparações para perfumar ou desodorizar ambientes 

33079000 Outros produtos de perfumaria ou toucador, preparados, etc. 

34011190 Outros produtos/preparações de toucador, em barras, pedaços, etc. 
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34011900 Outros sabões/produtos/preparações, em barras, pedaços, etc. 

34012010 Sabões de toucador, sob outras formas 

34012090 Outros sabões 

34013000 Produtos e preparações organânicas tensoativos, para lavar pele 

38089429 Álcool Gel  

56012190 Outros artigos de pastas (ouates) 

82032090 Tenazes, pinças, ferramentas manuais semelhantes de metais comuns 

82130000 Tesouras e suas lâminas, de metais comuns 

82142000 Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo as limas para 

unhas) 

96032100 Escovas de dentes, incluindo as escovas para dentaduras 

96032900 Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, cílios, etc 

96033000 Pincéis e escovas, para artistas, pincéis de escrever e pincéis semelhantes para 

aplicação de produtos cosméticos 

96151100 Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes, de borracha endurecida ou de 

plásticos 

96190000 Absorventes e tampões higiênicos, cueiros e fraldas para bebês e artigos higiênicos 

semelhantes, de qualquer matéria 

 

 
Vertical Ingredientes - total 116 NCM´s 

NCM  Descrição - SECEX 

05080000 Coral e matérias semelhantes, em bruto ou simplesmente preparados, mas não 

trabalhados de outro modo; conchas e carapaças de moluscos, crustáceos ou de 

equinodermes e ossos de sépias (chocos*) (chocos, chopos*), em bruto ou 

simplesmente preparados, mas não cortados em forma determinada, seus pós e 

desperdícios. 

09011190 Outros 

13012000 Goma-arábica 

13019090 Outros 

13021999 Outros 

13022090 Outros 

15050090 Outras 

15079090 Outros 

15099010 Refinado 

15131900 Outros 

15132120 De babaçu 

15132920 De babaçu 

15141910 Refinados 

15159090 Outros 

15162000 Gorduras e óleos vegetais e respectivas frações 

15180090 Outros 

15211000 Ceras vegetais 

15219019 Outras 

15219090 Outras 

18040000 Manteiga, gordura e óleo, de cacau. 

21069030 Complementos alimentares 

22090000 Vinagres e seus sucedâneos obtidos a partir do ácido acético, para usos 

alimentares. 

23024000 De outros cereais 
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23069090 Outros 

25030090 Outros 

25070010 Caulim (caulino) 

25084090 Outras 

27101991 Óleos minerais brancos (óleos de vaselina ou de parafina) 

27101999 Outros 

27121000 Vaselina 

28112290 Outros 

28170010 Óxido de zinco (branco de zinco) 

28211019 Outros 

28230090 Outros 

28333000 Alumes 

28352990 Outros 

28470000 Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), mesmo solidificado com ureia. 

29051720 Álcool cetílico 

29051730 Álcool esteárico 

29051919 Outros 

29053990 Outros 

29054500 Glicerol 

29061910 Derivados do mentol 

29061990 Outros 

29094929 Outros 

29157011 Ácido palmítico 

29157019 Outros 

29157040 Ésteres do ácido esteárico 

29159029 Outros 

29159031 Ácido mirístico 

29159032 Ácido caprílico 

29159033 Miristato de isopropila 

29159039 Outros 

29159042 Sais e ésteres 

29161519 Outros 

29171220 Sais e ésteres 

29171990 Outros 

29181100 Ácido láctico, seus sais e seus ésteres 

29181500 Sais e ésteres do ácido cítrico 

29181690 Outros 

29181929 Outros 

29182300 Outros ésteres do ácido salicílico e seus sais 

29211139 Outros 

29211949 Outras 

29221100 Monoetanolamina e seus sais 

29221951 N,N-Dimetil-2-aminoetanol e seus sais protonados 

29224190 Outros 

29224990 Outros 

29225099 Outros 

29232000 Lecitinas e outros fosfoaminolipídios 

29239010 Betaína e seus sais 
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29239040 Halogenetos de alquil-trimetilamônio, com grupo alquila de C6 a C22 

29239050 Halogenetos de dialquil-dimetilamônio ou de alquil-benzil-dimetilamônio, com grupo 

alquila de C6 a C22 

29239090 Outros 

29241919 Outros 

29241999 Outros 

29242999 Outros 

29309099 Outros 

29319029 Outros 

29319090 Outros 

29333999 Outros 

29362113 Palmitato 

29362790 Outros 

29362931 Vitamina H (biotina) 

29366900 Outras 

29393010 Cafeína 

33012911 De citronela 

33012916 De palma rosa 

33012922 De vetiver 

33012990 Outros 

33019010 Soluções concentradas de óleos essenciais em gorduras, em óleos fixos, em ceras ou 

em matérias análogas, obtidas por tratamento de flores através de substâncias 

gordas ou por maceração 

33029019 Outras 

34021190 Outros 

34021290 Outros 

34021300 -- Não iônicos 

34021900 Outros 

34029019 Outras 

34029029 Outras 

34042010 Ceras artificiais 

34049019 Outras 

35019019 Outros 

35040019 Outros 

35040090 Outros 

38089199 Outros 

38089429 Outros 

38231100 Ácido esteárico 

38237010 Esteárico 

38249029 Outros: 

38249989 Outros 

39072031 Polietilenoglicol 400 

39072039 Outros 

39072090 Outros 

39123990 Outros 

39139050 Quitosan (Chitosan), seus sais ou seus derivados 

71039900 Outras 

71059000 Outros 
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Vertical Embalagens (01 ncm) 

NCM Descrição  

70109090 Vidro e suas obras - Outros 

 

 

Vertical Insumos (Serviços) 

NCM Descrição  

Não existe  Serviços de análise e de exames técnicos sobre pureza e composição 

Não existe  Outros serviços de análise e de exames técnicos  

 

Vertical Insumos (Serviços) 

NCM Descrição  

94021000 Lavatórios para salão de beleza 

94037000 Móveis plasticos para slaãp de beleza 

94021000 Cadeiras e poltronas para salão de beleza 

42021210 Baús para viagem, malas e maletas, incluindo as de toucador e as maletas e pastas 

49111090 Outros impressos publicitários, catálogos comerciais e semelhantes 

70099200 Espelhos de vidro, emoldurados 

82121010 Navalhas de barbear, de metais comuns 

85102000 Máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiar, com motor elétrico incorporado 

85163100 Secadores de cabelo, eletrotérmicos, uso doméstico 

94021000 Cadeiras de dentista, cadeiras para salões de cabeleireiro e cadeiras semelhantes 

94032000 Outros móveis de metal 

 

m) Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 

Código 

CNAE 2.0 (5 

dígitos) 

Classe CNAE 

20631 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

  Fabricação de sabões e detergentes sintéticos 

20991 Fabricação de produtos químicos não especificados anteriormente 

23125 Fabricação de embalagens de vidro 

21106 Fabricação de produtos farmoquímicos 

25411 Fabricação de artigos de cutelaria 

20932 Fabricação de aditivos de uso industrial 

20291 Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente 

32914 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras 

58298 Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos 

20614 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos 

17427 Fabricação de produtos de papel para usos doméstico e higiênico-sanitário 

20193 Fabricação de produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente 

20215 Fabricação de produtos petroquímicos básicos 

20622 Fabricação de produtos de limpeza e polimento 

22293 Fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente 

25993 Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente 
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n) Orçamento e fluxo de caixa mensal 

O orçamento total do convênio é a soma do total dos investimentos propostos para a 

apexBrasil e contrapartida Associação/Empresas, considerando tabelas a seguir: 

 

TOTAL Convênio R$ 24.007.293,80 

Parcela 56,50%  43,50%  

 Vl. Apex (R$) % Apex Vl. CP  % CP 

1        4.707.332,83  34,71%        2.085.544,24  19,97% 

2        2.206.202,27  16,27%        2.521.976,17  24,15% 

3        5.984.381,61  44,12%        4.290.844,73  41,08% 

4          665.468,98  4,91%        1.545.542,96  14,80% 

Total Geral   13.563.385,70  100,00%   10.443.908,10  100,00% 

 

 

Fluxo de caixa 

(Estimativa de desembolsos mensais apexBrasil) 

  Vl. Apex (R$)  

janeiro-22          232.635,80  

fevereiro-22          445.553,00  

março-22        1.523.033,17  

abril-22          765.488,82  

maio-22            21.032,14  

junho-22            48.000,00  

julho-22          332.862,19  

setembro-22          476.720,18  

outubro-22        2.188.795,11  

novembro-22              3.194,77  

janeiro-23        1.035.976,01  

fevereiro-23          810.120,90  

março-23        2.042.598,30  

abril-23        1.749.040,54  

maio-23          165.845,29  

junho-23          128.620,63  

julho-23          300.639,02  

agosto-23          166.653,47  

setembro-23          104.482,75  

outubro-23          454.473,08  

novembro-23          567.620,52  

Total Geral   13.563.385,70  

 

 

Para detalhamento de ações e itens orçamentários, vide planilha excel com memória de 

cálculo completa desta proposta (anexo I). 
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