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Notas Explicativas 

 

As informações estatísticas de comércio exterior do setor de higiene pessoal, perfumaria e 
cosméticos são apresentadas por meio de seu respectivo código tarifário, classificado na 
Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM). 
 
 

Fragrância 

3303.00.10 Perfumes (extratos) 

3303.00.20 Águas de Colônia 

Maquilagens e Talcos 

3304.10.00 Produtos de maquilagem para os lábios 

3304.20.10 Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel 

3304.20.90 Outros produtos de maquilagem para os olhos 

3304.30.00 Preparações para manicuros e pedicuros 

3304.91.00 Pós, inclusos os compactos 

Cremes para Pele / Protetores / Bronzeadores 

3304.99.10 Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas 

3304.99.90 Outros produtos de beleza ou de maquilagem 

Produtos para Cabelos 

3305.10.00 Xampus 

3305.20.00 Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos 

3305.30.00 Laquês para o cabelo 

3305.90.00 Outras preparações capilares 

Higiene Oral 

3306.10.00 Dentifrícios 

3306.20.00 Fios utilizados para limpar espaços interdentais (fios dentais) 

3306.90.00 Outras preparações para higiene bucal ou dentária 

9603.21.00 Escovas de dentes, incluídas as escovas para dentaduras 

Preparações e lâminas de barbear 

3307.10.00 Preparações para barbear (antes, durante e após) 

8212.10.20 Aparelhos de barbear, não elétricos 

8212.20.10 Lâminas de barbear de segurança, de metais comuns  incluindo os esboços em tiras 

Desodorantes  

3307.20.10 Desodorantes corporais e antiperspirantes líquidos 

3307.20.90 Outros desodorantes corporais e antiperspirantes 

Outros * 

3307.30.00 Sais perfumados e outras preparações para banhos 

3307.41.00 Agarbate e outras preparações odoríferas que atuem por combustão 

3307.49.00 Outras preparações para perfumar ou desodorizar ambientes 

3307.90.00 Outros produtos de perfumaria 

Sabonetes 

3401.11.10 Sabões medicinais ** 

3401.11.90 Outros sabonetes 

3401.19.00 Outros sabões 

3401.20.10 Sabão perfumado sob outras formas, de toucador 

3401.20.90 Sabão perfumado sob outras formas, outros 

3401.30.00 Sabonetes na forma de líquidos ou de cremes 

3402.20.00 Preparações acondicionadas para venda a retalho 

Descartáveis  

9619.00.00 Absorventes (pensos) e tampões higiênicos, fraldas para bebês e artigos higiênicos semelhantes, de qualquer 
matéria 

5601.21.90 Outros artigos de pastas (“ouates”) *** 

4014.10.00 Preservativos 

Escovas, Pentes e Pincéis 

9603.29.00 Outras escovas de toucador 

9603.30.00 Pincéis para aplicação de produtos cosméticos  

9615.11.00 Pentes, travessas p/ cabelo e artigos semelhantes: De borracha endurecida ou de plásticos 

Cutelaria 

8203.20.90 Alicates (mesmo cortantes), tenazes, pinças e ferramentas semelhantes (outros) 

8213.00.00 Tesouras e suas lâminas 

8214.20.00 Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluídas as limas para unhas) 

Tissues 

4818.10.00 Papel Higiênico 

4818.20.00 Lenços (incluídos os de maquilagem) e toalhas de mão 

4818.30.00 Toalhas e guardanapos, de mesa 

 

* Preparações para banhos, depilatórios, outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados e outras preparações cosméticas, não especificados 
nem compreendidos em outras posições; desodorantes de ambiente, preparados, mesmo não perfumados, com ou sem propriedades desinfetantes. 
** Sabões de toucador (incluídos os de uso medicinal) 

*** Hastes Flexíveis 
HPPC – Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos  
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INTRODUÇÃO  
 
 
Redução de 29% do déficit na balança comercial do setor de higiene pessoal, perfumaria 
e cosméticos no primeiro semestre de 2015, em relação ao mesmo período de 2014 
 
 
A balança comercial do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos no primeiro 
semestre de 2015 continua deficitária, mas no comparativo com o mesmo período de 
2014, houve redução de 29% do déficit. 
 
As exportações e importações do setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, no 
primeiro semestre de 2015 apresentaram redução em relação ao mesmo período de 
2014. Porém, no mês de junho de 2015 as importações cresceram 30%, e as exportações 
tiveram queda de 8% no comparativo com o mês de junho de 2014.  
 
As exportações no primeiro semestre de 2015 foram de USD 366,4 milhões, retração de 
7,9% em relação ao mesmo período de 2014. No caso das importações, o valor total do 
primeiro semestre de 2015 foi de USD 470,1milhões, com retração de 11,5% em relação ao 
mesmo período de 2014.  
 
As principais categorias exportadas no primeiro semestre de 2015 foram os Produtos para 
Cabelo (USD 87,8 milhões), Preparações e Lâminas de Barbear (USD 68,8 milhões) e 
Sabonetes (USD 52,7 milhões). No mesmo período os itens de destaque na importação 
foram os Desodorantes (USD 109,4 milhões), Fragrâncias (USD 53,1 milhões) e Cremes para 
a Pele/Protetores/Bronzeadores (USD 51,9 milhões).  
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Balança Comercial de HPPC (acumulado julho 2013 – junho 2015) 
Valores em USD Milhões FOB 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                             Fonte: MDIC/SECEX 
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Balança Comercial Brasileira de HPPC 2010-2014 
 

 
 
O gráfico a seguir apresenta a Balança Comercial do Brasil nos últimos cinco anos.  
 
 

 

     Fonte: MDIC/SECEX 
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Balança Comercial Brasileira de HPPC – JAN/JUN 2010-2015 
 

 
 
O gráfico abaixo demonstra a Balança Comercial do setor de HPPC no acumulado de 
janeiro a junho entre os anos de 2010 e 2015. 
  
 
 
 

 
Fonte: MDIC/SECEX 
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Evolução do Saldo da Balança Comercial de HPPC 
2013-2014 e 2015(JAN/JUN) 

 
 
 
O gráfico que segue apresenta a movimentação mensal do saldo da Balança Comercial 
para os anos de 2013, 2014 e no período acumulado de janeiro/junho de 2015. 
 
 
Saldo da Balança Comercial de HPPC - Valores em USD Milhões - FOB 

 

  Fonte: MDIC/SECEX 
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Exportação de Produtos de HPPC em USD (JAN/JUN) 2014-2015 

 

Entre os produtos exportados no primeiro semestre de 2015, destaque para as categorias 
de produtos para cabelo, de preparações e lâminas para baberar e de sabonetes. 
 
 

                                                                                                                                                         Dados em USD Milhões FOB 
Categoria     Descrição do SH8 2014 2015 Var (%)

Produtos para Cabelos Outras preparações capilares 51,3       51,4       0,3%

Xampus para os cabelos 22,0       34,8       58,0%

Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos 1,8         1,6         -8,5%

Laquês para o cabelo 0,0         0,0         -59,4%

Preparações e Lâminas Lâminas de barbear, de segurança, de metais comuns 28,4       35,0       23,5%

de Barbear Aparelhos de barbear, não elétricos 52,0       33,3       -35,9%

Preparações para barbear (antes, durante ou após) 1,6         0,5         -72,4%

Sabonetes Outros produtos/preparações de toucador, em barras, pedaços, etc. 32,7       25,9       -20,9%

Produtos e preparações organânicas tensoativos, para lavar pele 9,0         7,1         -20,6%

Preparações tensoativas, para lavagem e limpeza 5,4         6,7         23,2%

Outros sabões 10,0       5,8         -41,9%

Outros sabões/produtos/preparações, em barras, pedaços, etc. 4,7         3,7         -21,0%

Sabões de toucador, sob outras formas 1,9         3,5         85,4%

Sabões medicinais, em barras, pedaços, figura moldada, etc. 0,1         0,0         -69,5%

Higiene Oral Dentifrícios 40,9       28,5       -30,4%

Outras preparações para higiene bucal ou dentária, etc. 20,5       16,4       -20,0%

Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) 4,7         4,0         -15,6%

Escovas de dentes, incluindo as escovas para dentaduras 2,5         2,4         -2,8%

Descartáveis
Absorventes e tampões higiênicos, cueiros e fraldas para bebês e artigos 
higiênicos semelhantes, de qualquer matéria 21,8       29,5       35,4%

Outros artigos de pastas (ouates) de algodão 2,5         3,5         39,8%

Desodorantes Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, líquidos 15,6       11,5       -25,8%
Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, em outras 
formas 10,7       8,7         -18,5%

Cremes para Pele / Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas 10,6       9,7         -8,3%

Protetores / Brozeadores Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados, etc 10,5       9,5         -8,9%

Maquilagens e Talcos
Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel (produtos de 
maquiagem para os olhos) 7,0         6,7         -3,2%

Produtos de maquiagem para os lábios 3,8         3,6         -7,5%

Preparações para manicuros e pedicuros 2,2         2,0         -8,0%

Pós, incluídos os compactos, para maquiagem 3,4         1,4         -58,1%

Outros produtos de maquiagem para os olhos 0,2         0,2         49,9%

Tissues Papel higiênico 4,4         5,1         14,2%

Lenços, incluindo os de desmaquiar, e toalhas de mão, de papel 2,3         2,1         -8,2%

Toalhas de mesa e guardanapos, de papel 1,0         1,0         3,9%

Cutelaria Tesouras e suas lâminas, de metais comuns 2,8         2,1         -23,2%
Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo as 
limas para unhas) 1,4         1,7         25,3%

Tenazes, pinças, ferramentas manuais semelhantes de metais comuns 0,7         0,6         -15,5%

Fragrâncias Águas-de-colônia 4,6         4,3         -7,2%

Perfumes (extratos) 0,1         0,0         -72,0%

Escovas, Pentes e Pincéis
Pincéis e escovas, para artistas, pincéis de escrever e pincéis semelhantes 
para aplicação de produtos cosméticos 1,3         1,0         -23,4%

Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, cílios, etc 0,2         0,3         35,7%
Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes, de borracha 
endurecida ou de plásticos 0,0         0,0         83,7%

Outros Outros produtos de perfumaria ou toucador, preparados, etc. 1,2         0,9         -26,7%

Outras preparações para perfumar ou desodorizar ambientes 0,4         0,2         -45,6%

Agarbate e outras preparações odoriferas que atuem por combustão 0,0         0,1         106,8%

Sais perfumados e outras preparações para banhos 0,0         0,0         -27,7%

Preservativos Preservativos de borracha vulcanizada, não endurecida 0,1         0,0         -84,0%  
                                                                                                                                                                                                                   Fonte: MDIC/SECEX 
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Exportação de Produtos de HPPC em Toneladas (JAN/JUN) 2014-2015 

 

A tabela a seguir apresenta os dados de exportação em toneladas por produto no 
primeiro semestre de 2015. 
 

                                                                                                                                                        Dados em Toneladas 

Categoria     Descrição do SH8 2014 2015 Var (%)

Sabonetes Outros produtos/preparações de toucador, em barras, pedaços, etc. 12.962,1        11.262,0        -13,1%

Outros sabões 9.012,7          6.598,5          -26,8%

Outros sabões/produtos/preparações, em barras, pedaços, etc. 2.963,9          2.224,7          -24,9%

Preparações tensoativas, para lavagem e limpeza 5.623,9          6.410,9          14,0%

Produtos e preparações organânicas tensoativos, para lavar pele 2.740,6          1.793,4          -34,6%

Sabões de toucador, sob outras formas 514,6             933,5             81,4%

Sabões medicinais, em barras, pedaços, figura moldada, etc. 31,8              9,7                -69,6%

Produtos para Cabelos Laquês para o cabelo 2,1                0,3                -85,2%

Outras preparações capilares 12.781,1        12.835,4        0,4%

Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos 145,8             101,4             -30,4%

Xampus para os cabelos 8.924,8          13.235,4        48,3%

Higiene Oral Dentifrícios 10.962,0        8.629,5          -21,3%

Escovas de dentes, incluindo as escovas para dentaduras 121,8             141,8             16,4%

Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) 80,3              51,2              -36,2%

Outras preparações para higiene bucal ou dentária, etc. 10.453,8        9.024,4          -13,7%

Descartáveis
Absorventes e tampões higiênicos, cueiros e fraldas para bebês e artigos 
higiênicos semelhantes, de qualquer matéria 3.801,4          5.237,9          37,8%

Outros artigos de pastas (ouates) de algodão 172,0             266,2             54,8%

Tissues Lenços, incluindo os de desmaquiar, e toalhas de mão, de papel 1.282,9          1.100,2          -14,2%

Papel higiênico 2.444,0          3.116,2          27,5%

Toalhas de mesa e guardanapos, de papel 389,2             474,1             21,8%

Desodorantes
Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, em outras 
formas 2.197,7          1.757,1          -20,0%

Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, líquidos 1.774,5          1.457,1          -17,9%

Preparações e Lâminas Aparelhos de barbear, não elétricos 2.011,9          1.476,1          -26,6%

de Barbear Lâminas de barbear, de segurança, de metais comuns 469,1             661,3             41,0%

Preparações para barbear (antes, durante ou após) 156,1             67,7              -56,6%

Cremes Para Pele / Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas 886,1             876,7             -1,1%

Protetores / Bronzeadores Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados, etc 735,1             1.259,4          71,3%

Maquilagens e Talcos Outros produtos de maquiagem para os olhos 7,9                12,1              53,6%

Pós, incluídos os compactos, para maquiagem 98,9              85,7              -13,3%

Preparações para manicuros e pedicuros 287,8             229,7             -20,2%

Produtos de maquiagem para os lábios 100,5             108,4             7,9%
Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel (produtos de 
maquiagem para os olhos) 139,0             156,8             12,9%

Cutelaria Tenazes, pinças, ferramentas manuais semelhantes de metais comuns 63,3              72,2              14,0%

Tesouras e suas lâminas, de metais comuns 95,6              77,9              -18,5%
Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo 
as limas para unhas) 28,1              112,9             301,0%

Fragrâncias Águas-de-colônia 229,5             249,8             8,9%

Perfumes (extratos) 4,8                1,2                -75,4%

Outros Agarbate e outras preparações odoriferas que atuem por combustão 10,6              16,4              55,7%

Outras preparações para perfumar ou desodorizar ambientes 96,4              54,5              -43,5%

Outros produtos de perfumaria ou toucador, preparados, etc. 169,5             122,1             -28,0%

Sais perfumados e outras preparações para banhos 0,2                0,1                -41,8%

Escovas, Pentes e Pincéis Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, cílios, etc 24,6              14,3              -41,7%
Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes, de borracha 
endurecida ou de plásticos 4,5                5,0                10,6%
Pincéis e escovas, para artistas, pincéis de escrever e pincéis semelhantes 
para aplicação de produtos cosméticos 33,5              24,7              -26,3%

Preservativos Preservativos de borracha vulcanizada, não endurecida 10,9              0,4                -96,7%  
                                                                                                                                                                                                                                      Fonte: MDIC/SECEX 
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Importação de Produtos de HPPC em USD (JAN/JUN) 2014-2015 
 

Nos produtos de HPPC importados no primeiro semestre de 2015, destaque para as 
categorias de desodorantes, de fragrâncias e de cremes para a 
pele/protetores/bronzeadores.   
 

                                                                                                                                                                                Dados em USD Milhões FOB 

Categoria     Descrição do SH8 2014 2015 Var (%)

Desodorantes Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, líquidos 132,5     107,1     -19,1%
Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, em outras 
formas 4,3         2,3         -47,0%

Fragrâncias Águas-de-colônia 34,1       40,0       17,3%

Perfumes (extratos) 13,7       13,2       -3,6%

Cremes Para Pele / Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas 28,2       27,6       -2,3%

Protetores / Bronzeadores Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados, etc 25,9       24,3       -5,9%

Higiene Oral Escovas de dentes, incluindo as escovas para dentaduras 22,7       25,5       12,5%

Outras preparações para higiene bucal ou dentária, etc. 9,6         10,0       3,6%

Dentifrícios 31,1       7,5         -75,7%

Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) 1,5         1,9         24,9%

Maquilagens e Talcos
Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel (produtos de 
maquiagem para os olhos) 26,0       21,9       -16,0%

Produtos de maquiagem para os lábios 7,0         7,5         7,0%

Pós, incluídos os compactos, para maquiagem 7,0         6,8         -3,6%

Preparações para manicuros e pedicuros 4,2         2,4         -43,1%

Outros produtos de maquiagem para os olhos 0,5         0,4         -16,9%

Descartáveis
Absorventes e tampões higiênicos, cueiros e fraldas para bebês e artigos 
higiênicos semelhantes, de qualquer matéria 36,8       30,6       -16,9%

Outros artigos de pastas (ouates) de algodão 0,8         0,5         -38,2%

Preservativos Preservativos de borracha vulcanizada, não endurecida 12,0       26,8       123,7%

Preparações e Lâminas Lâminas de barbear, de segurança, de metais comuns 10,5       13,3       26,1%

de Barbear Aparelhos de barbear, não elétricos 10,0       9,7         -3,0%

Preparações para barbear (antes, durante ou após) 5,3         3,1         -40,9%

Produtos para Cabelos Outras preparações capilares 20,2       15,1       -25,1%

Xampus para os cabelos 8,4         7,5         -11,2%

Laquês para o cabelo 0,5         0,2         -52,2%

Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos 0,0         0,0         36,5%

Sabonetes Preparações tensoativas, para lavagem e limpeza 10,1       6,6         -35,3%

Produtos e preparações organânicas tensoativos, para lavar pele 7,9         5,8         -25,6%

Outros sabões/produtos/preparações, em barras, pedaços, etc. 3,7         4,1         9,0%

Outros produtos/preparações de toucador, em barras, pedaços, etc. 4,9         3,1         -37,2%

Sabões de toucador, sob outras formas 1,3         0,7         -50,2%

Outros sabões 0,5         0,4         -10,7%

Sabões medicinais, em barras, pedaços, figura moldada, etc. 0,2         0,1         -39,0%

Escovas, Pentes e Pincéis
Pincéis e escovas, para artistas, pincéis de escrever e pincéis semelhantes 
para aplicação de produtos cosméticos 10,2       8,4         -18,0%

Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, cílios, etc 5,2         7,0         34,7%
Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes, de borracha 
endurecida ou de plásticos 2,0         1,9         -5,3%

Outros Outros produtos de perfumaria ou toucador, preparados, etc. 11,0       9,4         -14,9%

Outras preparações para perfumar ou desodorizar ambientes 4,1         1,7         -58,1%

Agarbate e outras preparações odoriferas que atuem por combustão 0,8         0,9         8,9%

Sais perfumados e outras preparações para banhos 0,3         0,2         -39,5%

Cutelaria Tesouras e suas lâminas, de metais comuns 5,2         5,0         -5,1%
Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo as 
limas para unhas) 4,8         4,2         -11,0%

Tenazes, pinças, ferramentas manuais semelhantes de metais comuns 3,0         2,7         -10,8%

Tissues Lenços, incluindo os de desmaquiar, e toalhas de mão, de papel 2,5         2,3         -10,0%

Toalhas de mesa e guardanapos, de papel 0,8         0,7         -8,1%

Papel higiênico 0,0         0,0         543,1%  

                                                                                                                                                                                      Fonte: MDIC/SECEX 
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Importação de Produtos de HPPC em Toneladas (JAN/JUN) 2014-2015 

 

A tabela a seguir apresenta os dados de importação em toneladas por produto no 
primeiro semestre de 2015. 
                                                                                                                                                                         Dados em Toneladas 

Categoria     Descrição do SH8 2014 2015 Var (%)

Desodorantes
Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, em outras 
formas 259,2               152,9               -41,0%

Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, líquidos 18.663,4          15.469,7          -17,1%

Higiene Oral Dentifrícios 6.235,9            1.109,3            -82,2%

Escovas de dentes, incluindo as escovas para dentaduras 2.641,3            2.904,4            10,0%

Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) 80,5                 123,7               53,6%

Outras preparações para higiene bucal ou dentária, etc. 3.158,7            3.146,1            -0,4%

Sabonetes Outros produtos/preparações de toucador, em barras, pedaços, etc. 1.655,6            802,6               -51,5%

Outros sabões 175,8               213,9               21,7%

Outros sabões/produtos/preparações, em barras, pedaços, etc. 1.416,0            1.888,8            33,4%

Preparações tensoativas, para lavagem e limpeza 5.394,1            2.520,9            -53,3%

Produtos e preparações organânicas tensoativos, para lavar pele 2.357,9            1.714,0            -27,3%

Sabões de toucador, sob outras formas 146,5               114,1               -22,1%

Sabões medicinais, em barras, pedaços, figura moldada, etc. 21,3                 15,3                 -28,2%

Descartáveis
Absorventes e tampões higiênicos, cueiros e fraldas para bebês e artigos 
higiênicos semelhantes, de qualquer matéria 7.452,7            6.125,3            -17,8%

Outros artigos de pastas (ouates) de algodão 137,3               85,0                 -38,1%

Produtos para Cabelos Laquês para o cabelo 74,4                 64,3                 -13,6%

Outras preparações capilares 2.227,1            2.031,9            -8,8%

Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos 2,0                  2,4                  17,2%

Xampus para os cabelos 1.727,4            1.660,1            -3,9%

Cremes para Pele / Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas 1.789,6            1.691,1            -5,5%

Protetores / Bronzeadores Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados, etc 1.505,4            1.381,2            -8,3%

Fragrâncias Águas-de-colônia 1.828,1            1.980,5            8,3%

Perfumes (extratos) 512,0               599,1               17,0%

Maquilagens e Talcos Outros produtos de maquiagem para os olhos 33,9                 35,6                 5,1%

Pós, incluídos os compactos, para maquiagem 348,3               355,5               2,1%

Preparações para manicuros e pedicuros 232,0               131,9               -43,2%

Produtos de maquiagem para os lábios 328,6               306,5               -6,7%
Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel (produtos de 
maquiagem para os olhos) 1.224,4            1.027,4            -16,1%

Outros Agarbate e outras preparações odoriferas que atuem por combustão 276,3               295,3               6,9%

Outras preparações para perfumar ou desodorizar ambientes 748,6               220,4               -70,6%

Outros produtos de perfumaria ou toucador, preparados, etc. 1.597,6            1.309,9            -18,0%

Sais perfumados e outras preparações para banhos 24,8                 19,0                 -23,6%

Cutelaria Tenazes, pinças, ferramentas manuais semelhantes de metais comuns 379,3               305,0               -19,6%

Tesouras e suas lâminas, de metais comuns 1.012,2            912,0               -9,9%
Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo 
as limas para unhas) 542,8               576,8               6,3%

Preparações e Lâminas Aparelhos de barbear, não elétricos 926,5               878,1               -5,2%

de Barbear Lâminas de barbear, de segurança, de metais comuns 264,0               259,7               -1,6%

Preparações para barbear (antes, durante ou após) 840,6               543,5               -35,4%

Escovas, Pentes e Pincéis Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, cílios, etc 390,1               458,3               17,5%
Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes, de borracha 
endurecida ou de plásticos 562,3               635,0               12,9%
Pincéis e escovas, para artistas, pincéis de escrever e pincéis semelhantes 
para aplicação de produtos cosméticos 473,7               372,7               -21,3%

Preservativos Preservativos de borracha vulcanizada, não endurecida 694,5               1.188,6            71,1%

Tissues Lenços, incluindo os de desmaquiar, e toalhas de mão, de papel 995,4               970,2               -2,5%

Papel higiênico 1,2                  23,1                 1827,8%

Toalhas de mesa e guardanapos, de papel 153,2               189,0               23,4%  
                                                                                                                                                                                          Fonte: MDIC/SECEX 
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Exportação por País de HPPC (JAN/JUN) 2014-2015 
(TOP 15)  

 
No acumulado de janeiro a junho de 2015, são apresentados os países TOP 15 das 
exportações brasileirasos, que representam 89% das exportçaões do setor no primeiro 
semestre de 2015. 
 

Descrição do País 
2014 (USD 

Milhões FOB) 
2015 (USD 

Milhões FOB) 
Var (%) Represent. (%) 

Argentina 81,0 69,4 -14,3% 18,9% 

Venezuela 29,8 49,8 66,8% 13,6% 

Chile 42,3 32,5 -23,1% 8,9% 

Colômbia 32,6 30,6 -6,2% 8,3% 

México 34,3 29,6 -13,7% 8,1% 

Peru 23,7 20,6 -13,0% 5,6% 

Paraguai 18,8 19,4 3,1% 5,3% 

Uruguai 14,6 14,2 -2,6% 3,9% 

Panamá 15,1 13,6 -9,7% 3,7% 

Bolívia 11,4 12,5 9,6% 3,4% 

Estados Unidos 14,0 11,9 -14,6% 3,3% 

Cuba 12,7 8,2 -35,3% 2,2% 

Equador 6,8 5,4 -19,4% 1,5% 

Angola 4,0 3,9 -0,9% 1,1% 

Portugal 4,1 3,8 -8,1% 1,0% 

                                                                                                                                                                                                        Fonte: MDIC/SECEX 
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Importações por País de HPPC (JAN/JUN) 2014-2015 

(TOP 15) 
 
No acumulado de janeiro a junho de 2015, apresentamos os países TOP 15 de origem das 
importações brasileiras, as quais representam 91% das importações de produtos do setor 
no primeiro semestre de 2015.  
 

Descrição do País 
2014 (USD 

Milhões FOB) 
2015 (USD 

Milhões FOB) 
Var (%) Represent. (%) 

Argentina 
145,6 120,1 -17,5% 25,5% 

Estados Unidos 66,3 67,3 1,5% 14,3% 

França 57,0 54,5 -4,3% 11,6% 

China 47,2 47,3 0,3% 10,1% 

México 51,5 29,0 -43,7% 6,2% 

Canadá 13,0 14,2 8,9% 3,0% 

Espanha 17,4 13,7 -21,1% 2,9% 

Malásia 4,6 13,7 198,7% 2,9% 

Índia 11,1 13,6 22,5% 2,9% 

Alemanha 22,4 13,5 -39,7% 2,9% 

Itália 9,3 10,9 17,1% 2,3% 

Colômbia 15,5 9,1 -41,2% 1,9% 

Peru 5,6 8,9 60,6% 1,9% 

Reino Unido 8,3 6,3 -24,3% 1,3% 

Suíça 4,9 5,9 20,4% 1,3% 

                                                                                                                                                                                                            Fonte: MDIC/SECEX 
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Exportação de Produtos de HPPC em USD (JUNHO) 2014-2015 

 
A tabela a seguir apresenta os dados de exportação por produto no mês de junho de 
2015. 
                                                                                                                                                                           Dados em USD Milhões FOB 

Categoria     Descrição do SH8 2014 2015 Var (%)

Produtos para Cabelos Outras preparações capilares 8,3             11,0           32,2%

Xampus para os cabelos 4,7             4,6             -2,2%

Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos 0,5             0,2             -51,8%

Laquês para o cabelo 0,0             -             -100,0%

Preparações e Lâminas Lâminas de barbear, de segurança, de metais comuns 3,0             6,8             124,2%

de Barbear Aparelhos de barbear, não elétricos 9,3             3,2             -65,9%

Preparações para barbear (antes, durante ou após) 0,3             0,0             -84,9%

Sabonetes Outros produtos/preparações de toucador, em barras, pedaços, etc. 5,1             4,8             -5,7%

Produtos e preparações organânicas tensoativos, para lavar pele 1,6             1,5             -6,3%

Outros sabões/produtos/preparações, em barras, pedaços, etc. 0,8             0,9             14,8%

Preparações tensoativas, para lavagem e limpeza 1,0             0,9             -14,2%

Sabões de toucador, sob outras formas 0,2             0,7             210,1%

Outros sabões 2,7             0,7             -74,0%

Sabões medicinais, em barras, pedaços, figura moldada, etc. 0,0             0,0             44819,6%

Higiene Oral Dentifrícios 5,1             4,8             -5,9%

Outras preparações para higiene bucal ou dentária, etc. 2,6             3,0             13,7%

Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) 0,5             0,7             36,0%

Escovas de dentes, incluindo as escovas para dentaduras 0,4             0,4             -0,1%

Cremes para Pele / Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados, etc 3,4             2,9             -14,4%

Protetores / Bronzeadores Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas 2,0             1,6             -22,8%

Descartáveis
Absorventes e tampões higiênicos, cueiros e fraldas para bebês e artigos 
higiênicos semelhantes, de qualquer matéria 2,3             3,3             43,3%

Outros artigos de pastas (ouates) de algodão 0,2             0,7             195,7%

Desodorantes Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, líquidos 3,1             2,1             -31,6%
Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, em outras 
formas 3,1             1,3             -57,9%

Maquilagens e Talcos
Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel (produtos de 
maquiagem para os olhos) 1,1             1,5             29,8%

Preparações para manicuros e pedicuros 0,4             0,7             78,0%

Produtos de maquiagem para os lábios 0,9             0,6             -34,4%

Pós, incluídos os compactos, para maquiagem 1,1             0,4             -66,8%

Outros produtos de maquiagem para os olhos 0,0             0,0             93,5%

Tissues Papel higiênico 1,0             0,8             -19,2%

Lenços, incluindo os de desmaquiar, e toalhas de mão, de papel 0,2             0,4             131,1%

Toalhas de mesa e guardanapos, de papel 0,2             0,2             -10,2%

Fragrâncias Águas-de-colônia 1,1             0,7             -32,6%

Perfumes (extratos) 0,0             0,0             -36,6%

Cutelaria Tesouras e suas lâminas, de metais comuns 0,3             0,3             -18,5%

Tenazes, pinças, ferramentas manuais semelhantes de metais comuns 0,1             0,2             24,1%
Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo 
as limas para unhas) 0,3             0,2             -55,7%

Outros Outros produtos de perfumaria ou toucador, preparados, etc. 0,3             0,2             -31,0%

Outras preparações para perfumar ou desodorizar ambientes 0,1             0,0             -53,2%

Agarbate e outras preparações odoriferas que atuem por combustão -             0,0             

Sais perfumados e outras preparações para banhos 0,0             0,0             86,3%

Escovas, Pentes e Pincéis
Pincéis e escovas, para artistas, pincéis de escrever e pincéis semelhantes 
para aplicação de produtos cosméticos 0,2             0,2             -33,8%

Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, cílios, etc 0,0             0,0             1271,4%
Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes, de borracha 
endurecida ou de plásticos 0,0             0,0             113,4%

Preservativos Preservativos de borracha vulcanizada, não endurecida 0,0             -             -100,0%  

                                                                                                                                                                                                                           Fonte: MDIC/SECEX 
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Exportação de Produtos de HPPC em Toneladas (JUNHO) 2014-2015 

 
A tabela a seguir apresenta os dados de exportação em toneladas por produto no mês 
de junho de 2015. 
                                                                                                                                                                           Dados em Toneladas 
Categoria     Descrição do SH8 2014 2015 Var (%)

Sabonetes Outros produtos/preparações de toucador, em barras, pedaços, etc. 1.948,5          2.289,7          17,5%

Outros sabões 2.187,2          805,5             -63,2%

Outros sabões/produtos/preparações, em barras, pedaços, etc. 604,9             548,6             -9,3%

Preparações tensoativas, para lavagem e limpeza 1.148,8          955,1             -16,9%

Produtos e preparações organânicas tensoativos, para lavar pele 350,7             376,2             7,3%

Sabões de toucador, sob outras formas 47,9               265,9             455,2%

Sabões medicinais, em barras, pedaços, figura moldada, etc. 0,0                 9,6                 240350,0%

Produtos para Cabelos Laquês para o cabelo 0,1                 -                  -100,0%

Outras preparações capilares 2.244,7          2.835,2          26,3%

Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos 45,7               12,7               -72,3%

Xampus para os cabelos 1.866,1          2.327,3          24,7%

Higiene Oral Dentifrícios 1.320,6          1.160,0          -12,2%

Escovas de dentes, incluindo as escovas para dentaduras 16,3               27,5               68,4%

Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) 6,2                 8,8                 41,1%

Outras preparações para higiene bucal ou dentária, etc. 1.046,8          1.705,4          62,9%

Tissues Lenços, incluindo os de desmaquiar, e toalhas de mão, de papel 69,0               195,3             183,2%

Papel higiênico 531,4             527,9             -0,6%

Toalhas de mesa e guardanapos, de papel 67,4               81,5               20,9%

Descartáveis
Absorventes e tampões higiênicos, cueiros e fraldas para bebês e artigos 
higiênicos semelhantes, de qualquer matéria 527,3             562,7             6,7%

Outros artigos de pastas (ouates) de algodão 16,6               52,9               218,9%

Desodorantes
Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, em outras 
formas 619,9             256,7             -58,6%

Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, líquidos 343,6             281,7             -18,0%

Cremes para Pele / Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas 197,2             175,1             -11,2%

Protetores / Bronzeadores Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados, etc 290,1             184,1             -36,5%

Preparações e Lâminas Aparelhos de barbear, não elétricos 335,8             150,1             -55,3%

de Barbear Lâminas de barbear, de segurança, de metais comuns 35,2               69,0               95,8%

Preparações para barbear (antes, durante ou após) 33,6               7,3                 -78,2%

Maquilagens e Talcos Outros produtos de maquiagem para os olhos 0,6                 3,1                 438,0%

Pós, incluídos os compactos, para maquiagem 19,9               18,9               -5,1%

Preparações para manicuros e pedicuros 51,7               71,1               37,5%

Produtos de maquiagem para os lábios 20,0               20,7               3,3%
Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel (produtos de 
maquiagem para os olhos) 20,2               25,9               28,1%

Fragrâncias Águas-de-colônia 57,9               41,9               -27,7%

Perfumes (extratos) 1,1                 0,3                 -76,1%

Cutelaria Tenazes, pinças, ferramentas manuais semelhantes de metais comuns 9,8                 20,7               111,5%

Tesouras e suas lâminas, de metais comuns 11,1               10,5               -5,2%
Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo 
as limas para unhas) 6,9                 2,8                 -59,9%

Outros Agarbate e outras preparações odoriferas que atuem por combustão -                  4,3                 

Outras preparações para perfumar ou desodorizar ambientes 23,3               4,8                 -79,4%

Outros produtos de perfumaria ou toucador, preparados, etc. 29,5               18,5               -37,5%

Sais perfumados e outras preparações para banhos 0,0                 0,0                 -14,3%

Escovas, Pentes e Pincéis Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, cílios, etc 0,8                 2,0                 162,6%
Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes, de borracha 
endurecida ou de plásticos 0,2                 0,6                 194,7%
Pincéis e escovas, para artistas, pincéis de escrever e pincéis semelhantes 
para aplicação de produtos cosméticos 3,7                 5,3                 43,6%

Preservativos Preservativos de borracha vulcanizada, não endurecida 0,2                 -                  -100,0%  
                                                                                                                                                                                                                                         Fonte: MDIC/SECEX 
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Importação de Produtos de HPPC em USD (JUNHO) 2014-2015 

 

A tabela a seguir apresenta os dados de importação por produto no mês de junho de 
2015. 
                                                                                                                                                                            Dados em USD Milhões FOB 

Categoria     Descrição do SH8 2014 2015 Var (%)

Desodorantes Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, líquidos 20,5           24,2           18,4%
Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, em outras 
formas 0,5             0,1             -74,6%

Cremes para Pele / Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas 3,1             5,9             93,4%

Protetores / Bronzeadores Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados, etc 3,8             5,4             43,5%

Fragrâncias Águas-de-colônia 5,4             7,4             36,4%

Perfumes (extratos) 1,4             1,7             23,4%

Descartáveis
Absorventes e tampões higiênicos, cueiros e fraldas para bebês e artigos 
higiênicos semelhantes, de qualquer matéria 6,2             8,5             36,7%

Outros artigos de pastas (ouates) de algodão 0,1             0,1             102,7%

Maquilagens e Talcos
Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel (produtos de 
maquiagem para os olhos) 3,2             5,1             57,7%

Produtos de maquiagem para os lábios 0,8             1,6             98,9%

Pós, incluídos os compactos, para maquiagem 0,6             1,3             130,0%

Preparações para manicuros e pedicuros 0,5             0,4             -15,5%

Outros produtos de maquiagem para os olhos 0,1             0,0             -35,7%

Higiene Oral Escovas de dentes, incluindo as escovas para dentaduras 3,0             3,5             15,1%

Outras preparações para higiene bucal ou dentária, etc. 1,6             2,3             41,6%

Dentifrícios 3,5             1,2             -65,8%

Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) 0,3             0,4             56,6%

Preservativos Preservativos de borracha vulcanizada, não endurecida 0,8             6,9             766,6%

Produtos para Cabelos Outras preparações capilares 3,1             3,3             6,5%

Xampus para os cabelos 1,1             1,8             75,5%

Laquês para o cabelo 0,1             0,0             -69,0%

Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos 0,0             0,0             15,1%

Escovas, Pentes e Pincéis
Pincéis e escovas, para artistas, pincéis de escrever e pincéis semelhantes 
para aplicação de produtos cosméticos 1,2             2,1             72,1%

Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, cílios, etc 0,4             1,9             439,3%
Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes, de borracha 
endurecida ou de plásticos 0,2             0,3             36,5%

Preparações e Lâminas Lâminas de barbear, de segurança, de metais comuns 2,0             2,1             5,1%

de Barbear Aparelhos de barbear, não elétricos 1,8             1,4             -25,5%

Preparações para barbear (antes, durante ou após) 0,4             0,4             12,5%

Sabonetes Produtos e preparações organânicas tensoativos, para lavar pele 1,1             1,4             29,6%

Preparações tensoativas, para lavagem e limpeza 2,1             1,2             -45,2%

Outros sabões/produtos/preparações, em barras, pedaços, etc. 1,0             0,4             -62,1%

Outros produtos/preparações de toucador, em barras, pedaços, etc. 0,3             0,1             -54,1%

Sabões de toucador, sob outras formas 0,1             0,1             17,8%

Outros sabões 0,0             0,1             203,0%

Sabões medicinais, em barras, pedaços, figura moldada, etc. 0,0             0,0             23,0%

Cutelaria
Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo 
as limas para unhas) 0,3             0,9             169,6%

Tesouras e suas lâminas, de metais comuns 0,8             0,9             12,1%

Tenazes, pinças, ferramentas manuais semelhantes de metais comuns 0,4             0,4             -2,6%

Outros Outros produtos de perfumaria ou toucador, preparados, etc. 2,5             1,6             -36,8%

Outras preparações para perfumar ou desodorizar ambientes 0,3             0,5             45,4%

Agarbate e outras preparações odoriferas que atuem por combustão 0,2             0,1             -49,3%

Sais perfumados e outras preparações para banhos 0,0             0,0             28,0%

Tissues Lenços, incluindo os de desmaquiar, e toalhas de mão, de papel 0,5             0,6             9,9%

Toalhas de mesa e guardanapos, de papel 0,1             0,1             60,4%

Papel higiênico -             -              

                                                                                                                                                                                                                                  Fonte: MDIC/SECEX 
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Importação de Produtos de HPPC em Toneladas (JUNHO) 2014-2015 

 

A tabela a seguir apresenta os dados de importação em toneladas por produto no mês 
de junho de 2015. 
                                                                                                                                                                             Dados em Toneladas 

Categoria     Descrição do SH8 2014 2015 Var (%)

Desodorantes
Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, em outras 
formas 45,2               19,7               -56,4%

Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, líquidos 2.919,1          3.535,9          21,1%

Descartáveis
Absorventes e tampões higiênicos, cueiros e fraldas para bebês e artigos 
higiênicos semelhantes, de qualquer matéria 1.298,1          1.707,1          31,5%

Outros artigos de pastas (ouates) de algodão 8,9                24,5               174,7%

Higiene Oral Dentifrícios 764,9             175,7             -77,0%

Escovas de dentes, incluindo as escovas para dentaduras 361,0             389,7             8,0%

Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) 13,3               21,3               60,2%

Outras preparações para higiene bucal ou dentária, etc. 454,6             671,3             47,7%

Sabonetes Outros produtos/preparações de toucador, em barras, pedaços, etc. 62,4               18,1               -71,0%

Outros sabões 7,0                51,6               639,5%

Outros sabões/produtos/preparações, em barras, pedaços, etc. 414,8             189,1             -54,4%

Preparações tensoativas, para lavagem e limpeza 659,8             460,3             -30,2%

Produtos e preparações organânicas tensoativos, para lavar pele 329,3             449,9             36,6%

Sabões de toucador, sob outras formas 9,1                20,7               127,5%

Sabões medicinais, em barras, pedaços, figura moldada, etc. 4,0                6,1                50,6%

Produtos para Cabelos Laquês para o cabelo 16,3               4,0                -75,2%

Outras preparações capilares 362,7             476,0             31,3%

Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos 0,5                0,4                -14,5%

Xampus para os cabelos 263,3             476,8             81,1%

Cremes para Pele / Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas 273,3             329,0             20,4%

Protetores / bronzeadores Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados, etc 271,4             361,7             33,3%

Maquilagens e Talcos Outros produtos de maquiagem para os olhos 5,6                1,1                -81,0%

Pós, incluídos os compactos, para maquiagem 16,8               79,4               372,7%

Preparações para manicuros e pedicuros 38,2               27,2               -28,7%

Produtos de maquiagem para os lábios 48,0               48,0               0,1%
Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel (produtos de 
maquiagem para os olhos) 132,1             257,7             95,1%

Fragrâncias Águas-de-colônia 263,5             309,1             17,3%

Perfumes (extratos) 47,6               54,4               14,2%

Outros Agarbate e outras preparações odoriferas que atuem por combustão 55,0               32,8               -40,4%

Outras preparações para perfumar ou desodorizar ambientes 43,5               86,7               99,3%

Outros produtos de perfumaria ou toucador, preparados, etc. 375,3             238,8             -36,4%

Sais perfumados e outras preparações para banhos 1,8                2,3                29,3%

Cutelaria Tenazes, pinças, ferramentas manuais semelhantes de metais comuns 40,2               46,3               15,2%

Tesouras e suas lâminas, de metais comuns 146,4             134,5             -8,1%
Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo 
as limas para unhas) 54,0               114,6             112,2%

Tissues Lenços, incluindo os de desmaquiar, e toalhas de mão, de papel 196,6             236,9             20,5%

Papel higiênico -                  -                  

Toalhas de mesa e guardanapos, de papel 14,9               32,4               117,7%

Escovas, Pentes e Pincéis Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, cílios, etc 33,0               111,5             238,0%
Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes, de borracha 
endurecida ou de plásticos 104,5             98,5               -5,8%
Pincéis e escovas, para artistas, pincéis de escrever e pincéis semelhantes 
para aplicação de produtos cosméticos 69,6               58,7               -15,6%

Preparações e Lâminas Aparelhos de barbear, não elétricos 163,8             141,9             -13,4%

de Barbear Lâminas de barbear, de segurança, de metais comuns 49,5               26,8               -45,9%

Preparações para barbear (antes, durante ou após) 56,2               45,5               -19,1%

Preservativos Preservativos de borracha vulcanizada, não endurecida 36,1               187,4             418,7%  
                                                                                                                                                                                                                                     Fonte: MDIC/SECEX 
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Exportação por País de HPPC (JUNHO) 2014-2015 

(TOP 15) 
 

Na tabela a seguir seguem os dados dos principais destinos das exportações brasileiras de 
higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, no mês de junho de 2015. 
 

Descrição do País 
2014 (USD 

Milhões FOB) 
2015 (USD 

Milhões FOB) 
Var (%) Represent. (%) 

Argentina 
14,9 13,7 -8,0% 3,7% 

Chile 6,2 6,4 4,2% 1,8% 

Venezuela 4,8 5,6 17,8% 1,5% 

México 5,8 4,9 -15,7% 1,3% 

Estados Unidos 2,3 4,6 102,1% 1,3% 

Colômbia 5,9 4,4 -25,5% 1,2% 

Paraguai 3,5 3,1 -10,0% 0,9% 

Peru 4,2 3,0 -29,4% 0,8% 

Uruguai 2,0 2,6 34,4% 0,7% 

Bolívia 1,8 2,1 18,8% 0,6% 

Cuba 2,2 1,7 -26,1% 0,5% 

Panamá 4,4 1,4 -69,5% 0,4% 

Portugal 0,9 0,8 -8,4% 0,2% 

Equador 1,0 0,7 -29,9% 0,2% 

Costa Rica 0,6 0,6 3,0% 0,2% 

                                                                                                                                                                                                            Fonte: MDIC/SECEX 
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Importação por País de HPPC (JUNHO) 2014-2015 

(TOP 15) 
 

Na tabela a seguir seguem os dados dos principais mercados das importações brasileiras 
de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, no mês de junho de 2015. 
 

Descrição do País 
2014 (USD 

Milhões FOB) 
2015 (USD 

Milhões FOB) 
Var (%) Represent. (%) 

Argentina 
22,1 26,4 19,8% 5,6% 

Estados Unidos 9,6 14,9 56,0% 3,2% 

França 9,8 9,4 -4,0% 2,0% 

China 5,7 7,6 35,2% 1,6% 

Malásia 0,9 6,6 657,1% 1,4% 

México 6,0 5,2 -13,5% 1,1% 

Peru 1,3 3,4 159,6% 0,7% 

Colômbia 2,2 2,9 31,6% 0,6% 

Canadá 1,3 2,5 94,7% 0,5% 

Espanha 2,6 2,4 -6,0% 0,5% 

Alemanha 3,1 2,2 -29,9% 0,5% 

Itália 1,1 1,9 69,4% 0,4% 

Tcheca, República 0,3 1,1 279,9% 0,2% 

Reino Unido 0,7 1,1 52,8% 0,2% 

Irlanda 0,2 1,0 425,1% 0,2% 

                                                                                                                                                                                                                                     Fonte: MDIC/SECEX      


