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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 17,3% no déficit da Balança Comercial do setor no período de janeiro a 
setembro de 2015, comparado ao mesmo período de 2014 
 
 
O setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos reduziu seu déficit na balança 
comercial em torno de 17,3%, no período de janeiro a setembro de 2015, em relação ao 
mesmo período de 2014 
 
As exportações de janeiro a setembro de 2015 foram de USD 549,3 milhões, retração de 
10,7% em relação ao mesmo período de 2014. No caso das importações, o valor total de 
janeiro a setembro de 2015 foi de USD 722 milhões, com retração de 12,4% em relação ao 
mesmo período de 2014.  
 
No acumulado de janeiro a setembro de 2015, destaque para as exportações de Fraldas 
e Absorventes descartáveis que somaram USD 54,7 milhões com crescimento de 50,2%, e 
de Shampoos que somaram USD 48,7 milhões com crescimento de 37,8%, frente ao 
mesmo período de 2014.  
 
Em termos de importações no acumulado do ano de 2015, os Dentifrícios somaram USD 
11,8 milhões, redução de 75,1% e os Desodorantes corporais e antiperspirantes (líquidos) 
somaram USD 161,3 milhões, redução de 20% na comparação com o período de janeiro a 
setembro de 2014.  
 
No mês de setembro de 2015, as importações e exportações tiveram redução de 26,7% 
(USD 74.4 milhões) e 13,1% (USD 61,4) respectivamente, no comparativo com o mês de 
setembro de 2014. 
 
As principais categorias exportadas entre janeiro e setembro de 2015 foram os Produtos 
para Cabelo (USD 128,1 milhões), Preparações e Lâminas de Barbear (USD 88,7 milhões) e 
Sabonetes (USD 81,0 milhões). No mesmo período, os itens de destaque na importação 
foram os Desodorantes (USD 164,3 milhões), os Cremes para a 
Pele/Protetores/Bronzeadores (USD 87,3 milhões) e as Fragrâncias (USD 86,4 milhões). 
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Balança Comercial de HPPC (acumulado outubro 2013 – setembro 2015) 
Valores em USD Milhões FOB  

 
 

 
                                                                                                                                                                                                             Fonte: MDIC/SECEX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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/SET 2010-2015 
 
 
O gráfico abaixo demonstra a Balança Comercial do setor de HPPC no acumulado de 
janeiro a setembro 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/SET) 

 
 
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/setembro 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/SET) 2014-2015  

 

Entre os produtos exportados entre janeiro e setembro 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 Laquês para o cabelo 0,0            0,0            3,3%

Outras preparações capilares 83,2          76,8          -7,7%

Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos 2,9            2,6            -9,3%

Xampus para os cabelos 35,4          48,7          37,8%

Preparações e Aparelhos de barbear, não elétricos 81,6          44,3          -45,7%

Lâminas de Barbear Lâminas de barbear, de segurança, de metais comuns 41,6          43,7          5,0%

Preparações para barbear (antes, durante ou após) 2,2            0,7            -65,7%

Sabonetes Outros produtos/preparações de toucador, em barras, pedaços, etc. 50,1          41,1          -17,9%

Outros sabões 12,0          8,5            -29,3%

Outros sabões/produtos/preparações, em barras, pedaços, etc. 7,2            6,1            -15,2%

Preparações tensoativas, para lavagem e limpeza 8,7            9,3            6,8%

Produtos e preparações organânicas tensoativos, para lavar pele 14,1          11,4          -18,7%

Sabões de toucador, sob outras formas 3,8            4,5            18,5%

Sabões medicinais, em barras, pedaços, figura moldada, etc. 0,1            0,1            -16,0%

Higiene Oral Dentifrícios 56,8          41,2          -27,6%

Escovas de dentes, incluindo as escovas para dentaduras 3,7            3,4            -7,1%

Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) 6,3            5,9            -7,2%

Outras preparações para higiene bucal ou dentária, etc. 29,6          25,0          -15,4%

Descartáveis
Absorventes e tampões higiênicos, cueiros e fraldas para bebês e artigos 
higiênicos semelhantes, de qualquer matéria 36,4          54,7          50,2%

Outros artigos de pastas (ouates) de algodão 3,9            4,3            9,3%

Desodorantes
Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, em outras 
formas 17,6          14,0          -20,8%

Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, líquidos 24,3          18,5          -23,7%

Cremes para Pele / Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas 16,5          14,8          -10,1%

Protetores / Bronzeadores Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados, etc 18,7          16,6          -11,2%

Maquilagens e Talcos Outros produtos de maquiagem para os olhos 0,3            0,3            26,3%

Pós, incluídos os compactos, para maquiagem 4,8            2,2            -53,5%

Preparações para manicuros e pedicuros 3,4            2,8            -19,4%

Produtos de maquiagem para os lábios 6,3            5,7            -9,5%
Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel (produtos de 
maquiagem para os olhos) 11,2          12,1          7,5%

Tissues Lenços, incluindo os de desmaquiar, e toalhas de mão, de papel 3,2            3,0            -8,0%

Papel higiênico 7,5            8,0            6,3%

Toalhas de mesa e guardanapos, de papel 1,6            1,6            -2,8%

Fragrâncias Águas-de-colônia 7,5            6,4            -14,3%

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

Cutelaria Tenazes, pinças, ferramentas manuais semelhantes de metais comuns 1,0            0,9            -5,1%

Tesouras e suas lâminas, de metais comuns 4,1            3,0            -26,8%
Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo 
as limas para unhas) 2,6            2,3            -9,0%

Outros Agarbate e outras preparações odoriferas que atuem por combustão 0,1            0,1            48,3%

Outras preparações para perfumar ou desodorizar ambientes 0,6            0,4            -36,7%

Outros produtos de perfumaria ou toucador, preparados, etc. 1,7            2,1            22,3%

Sais perfumados e outras preparações para banhos 0,0            0,0            -52,2%

Escovas, Pentes e Pincéis Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, cílios, etc 0,4            0,4            18,9%
Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes, de borracha 
endurecida ou de plásticos 0,1            0,1            -6,0%
Pincéis e escovas, para artistas, pincéis de escrever e pincéis semelhantes 
para aplicação de produtos cosméticos 2,0            1,5            -22,8%

Preservativos Preservativos de borracha vulcanizada, não endurecida 0,2            0,0            -83,5%  
                                                                                                                                                                                                                         Fonte: MDIC/SECEX 
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Exportação de Produtos de HPPC em Toneladas (JAN/SET) 2014-2015  

 

A tabela a seguir apresenta os dados de exportação em toneladas por produto no 
período entre janeiro e setembro de 2015. 
 
 

                                                                                                                                     Dados em Toneladas 

Categoria     Descrição do SH8 2014 2015 Var (%)

Sabonetes Outros produtos/preparações de toucador, em barras, pedaços, etc. 19.334,3          17.839,0          -7,7%

Outros sabões 10.914,6          9.644,6            -11,6%

Outros sabões/produtos/preparações, em barras, pedaços, etc. 4.789,2            3.725,8            -22,2%

Preparações tensoativas, para lavagem e limpeza 8.993,2            9.768,0            8,6%

Produtos e preparações organânicas tensoativos, para lavar pele 3.824,1            2.975,5            -22,2%

Sabões de toucador, sob outras formas 1.027,1            1.200,1            16,8%

Sabões medicinais, em barras, pedaços, figura moldada, etc. 31,9                 27,9                 -12,8%

Produtos para Cabelos Laquês para o cabelo 2,1                  0,6                  -72,7%

Outras preparações capilares 20.513,1          19.211,7          -6,3%

Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos 224,4               169,5               -24,5%

Xampus para os cabelos 14.258,1          20.419,9          43,2%

Higiene Oral Dentifrícios 15.695,1          12.576,2          -19,9%

Escovas de dentes, incluindo as escovas para dentaduras 188,9               202,9               7,4%

Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) 102,9               77,3                 -24,8%

Outras preparações para higiene bucal ou dentária, etc. 14.881,3          14.207,9          -4,5%

Descartáveis Absorventes e tampões higiênicos, cueiros e fraldas para bebês e artigos higiênicos semelhantes, de qualquer matéria6.409,7            9.721,3            51,7%

Outros artigos de pastas (ouates) de algodão 266,8               327,5               22,7%

Tissues Lenços, incluindo os de desmaquiar, e toalhas de mão, de papel 1.763,8            1.541,6            -12,6%

Papel higiênico 4.066,8            5.100,7            25,4%

Toalhas de mesa e guardanapos, de papel 640,5               763,4               19,2%

Desodorantes Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, em outras formas 3.462,7            2.802,7            -19,1%

Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, líquidos 2.704,1            2.440,1            -9,8%

Cremes para Pele / Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas 1.292,2            1.401,0            8,4%

Protetores / Bronzeadores Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados, etc 1.321,2            1.819,3            37,7%

Preparações e Aparelhos de barbear, não elétricos 3.105,5            2.060,1            -33,7%

Lâminas de Barbear Lâminas de barbear, de segurança, de metais comuns 708,1               851,0               20,2%

Preparações para barbear (antes, durante ou após) 223,4               106,4               -52,4%

Maquilagens e Talcos Outros produtos de maquiagem para os olhos 12,7                 15,2                 19,6%

Pós, incluídos os compactos, para maquiagem 133,7               141,9               6,2%

Preparações para manicuros e pedicuros 457,3               321,7               -29,6%

Produtos de maquiagem para os lábios 159,1               163,7               2,9%

Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel (produtos de maquiagem para os olhos)216,8               250,2               15,4%

Fragrâncias Águas-de-colônia 383,2               382,8               -0,1%

Perfumes (extratos) 7,2                  1,7                  -76,3%

Outros Agarbate e outras preparações odoriferas que atuem por combustão 18,5                 22,6                 22,1%

Outras preparações para perfumar ou desodorizar ambientes 136,4               111,2               -18,5%

Outros produtos de perfumaria ou toucador, preparados, etc. 246,5               230,2               -6,6%

Sais perfumados e outras preparações para banhos 0,4                  0,1                  -62,0%

Cutelaria Tenazes, pinças, ferramentas manuais semelhantes de metais comuns 91,3                 103,1               12,9%

Tesouras e suas lâminas, de metais comuns 139,5               105,0               -24,8%

Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo as limas para unhas)50,1                 128,6               156,7%

Escovas, Pentes e Pincéis Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, cílios, etc 35,8                 22,3                 -37,8%

Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes, de borracha endurecida ou de plásticos10,9                 7,8                  -28,5%

Pincéis e escovas, para artistas, pincéis de escrever e pincéis semelhantes para aplicação de produtos cosméticos43,6                 39,0                 -10,5%

Preservativos Preservativos de borracha vulcanizada, não endurecida 13,7                 0,6                  -95,9%  
                                                                                                                                                                                                                                               Fonte: MDIC/SECEX 
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Importação de Produtos de HPPC em USD (JAN/SET) 2014-2015  

 

Nos produtos de HPPC importados entre janeiro e setembro de 2015, destaque para as 
categorias de desodorantes, de cremes para a pele/protetores/bronzeadores e de 
fragrâncias.   
 

                                                                                                                                                                        Dados em USD Milhões FOB 

Categoria     Descrição do SH8 2014 2015 Var (%)

Desodorantes
Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, em outras 
formas 8,1            3,0            -63,5%

Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, líquidos 201,7        161,3        -20,0%

Cremes para Pele / Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas 43,5          43,9          1,1%

Protetores / Bronzeadores Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados, etc 45,0          43,4          -3,6%

Fragrâncias Águas-de-colônia 61,3          65,7          7,2%

Perfumes (extratos) 21,7          21,1          -2,6%

Higiene Oral Dentifrícios 47,5          11,8          -75,1%

Escovas de dentes, incluindo as escovas para dentaduras 34,2          38,9          13,5%

Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) 2,6            3,2            23,9%

Outras preparações para higiene bucal ou dentária, etc. 14,5          13,3          -7,7%

Maquilagens e Talcos Outros produtos de maquiagem para os olhos 0,6            0,6            2,2%

Pós, incluídos os compactos, para maquiagem 9,8            10,3          4,4%

Preparações para manicuros e pedicuros 5,4            3,5            -35,9%

Produtos de maquiagem para os lábios 10,2          11,4          11,4%
Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel (produtos de 
maquiagem para os olhos) 38,5          33,9          -12,0%

Descartáveis
Absorventes e tampões higiênicos, cueiros e fraldas para bebês e artigos 
higiênicos semelhantes, de qualquer matéria 56,2          43,3          -22,9%

Outros artigos de pastas (ouates) de algodão 1,0            0,6            -45,9%

Preservativos Preservativos de borracha vulcanizada, não endurecida 16,9          37,2          120,9%

Produtos para Cabelos Laquês para o cabelo 0,6            0,3            -48,4%

Outras preparações capilares 30,0          24,1          -19,6%

Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos 0,0            0,0            -17,6%

Xampus para os cabelos 12,9          12,5          -3,0%

Preparações e Aparelhos de barbear, não elétricos 15,8          13,5          -14,2%

Lâminas de Barbear Lâminas de barbear, de segurança, de metais comuns 19,9          18,0          -9,5%

Preparações para barbear (antes, durante ou após) 7,4            4,2            -43,6%

Sabonetes Outros produtos/preparações de toucador, em barras, pedaços, etc. 9,5            6,4            -32,2%

Outros sabões 0,8            0,5            -36,8%

Outros sabões/produtos/preparações, em barras, pedaços, etc. 6,0            5,4            -9,9%

Preparações tensoativas, para lavagem e limpeza 14,7          11,0          -25,2%

Produtos e preparações organânicas tensoativos, para lavar pele 11,1          9,1            -18,6%

Sabões de toucador, sob outras formas 2,2            1,1            -48,5%

Sabões medicinais, em barras, pedaços, figura moldada, etc. 0,2            0,2            -35,4%

Escovas, Pentes e Pincéis Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, cílios, etc 9,3            10,7          14,4%
Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes, de borracha 
endurecida ou de plásticos 3,0            3,0            0,9%
Pincéis e escovas, para artistas, pincéis de escrever e pincéis semelhantes 
para aplicação de produtos cosméticos 14,5          14,8          1,8%

Cutelaria Tenazes, pinças, ferramentas manuais semelhantes de metais comuns 4,4            3,8            -13,5%

Tesouras e suas lâminas, de metais comuns 8,4            7,9            -5,2%
Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo 
as limas para unhas) 7,2            6,5            -9,8%

Outros Agarbate e outras preparações odoriferas que atuem por combustão 1,2            1,2            -4,9%

Outras preparações para perfumar ou desodorizar ambientes 5,7            2,2            -60,5%

Outros produtos de perfumaria ou toucador, preparados, etc. 15,0          14,5          -3,6%

Sais perfumados e outras preparações para banhos 0,5            0,3            -35,4%

Tissues Lenços, incluindo os de desmaquiar, e toalhas de mão, de papel 3,7            3,5            -4,1%

Papel higiênico 0,0            0,1            339,9%

Toalhas de mesa e guardanapos, de papel 1,2            1,1            -11,8%  

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

 

A tabela a seguir apresenta os dados de importação em toneladas por produto no 
período entre janeiro e setembro de 2015. 
 
                                                                                                                                                                     Dados em Toneladas 

Categoria     Descrição do SH8 2014 2015 Var (%)

Desodorantes
Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, em outras 
formas 454,0               200,0               -55,9%

Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, líquidos 29.039,9          22.954,1          -21,0%

Sabonetes Outros produtos/preparações de toucador, em barras, pedaços, etc. 3.566,4            1.703,2            -52,2%

Outros sabões 339,6               264,8               -22,0%

Outros sabões/produtos/preparações, em barras, pedaços, etc. 2.313,6            2.680,1            15,8%

Preparações tensoativas, para lavagem e limpeza 6.886,0            4.808,8            -30,2%

Produtos e preparações organânicas tensoativos, para lavar pele 3.193,0            2.682,3            -16,0%

Sabões de toucador, sob outras formas 258,0               207,8               -19,5%

Sabões medicinais, em barras, pedaços, figura moldada, etc. 29,6                 22,2                 -24,9%

Higiene Oral Dentifrícios 9.544,8            1.808,5            -81,1%

Escovas de dentes, incluindo as escovas para dentaduras 4.178,1            4.212,6            0,8%

Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) 145,4               191,3               31,5%

Outras preparações para higiene bucal ou dentária, etc. 4.904,7            4.384,1            -10,6%

Descartáveis
Absorventes e tampões higiênicos, cueiros e fraldas para bebês e artigos 
higiênicos semelhantes, de qualquer matéria 10.991,7          8.971,6            -18,4%

Outros artigos de pastas (ouates) de algodão 179,4               96,9                 -46,0%

Produtos para Cabelos Laquês para o cabelo 111,7               96,0                 -14,1%

Outras preparações capilares 3.267,7            3.443,3            5,4%

Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos 5,8                  4,7                  -19,5%

Xampus para os cabelos 2.634,1            2.655,9            0,8%

Cremes para Pele / Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas 3.011,3            2.940,7            -2,3%

Protetores / Bronzeadores Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados, etc 2.655,1            2.608,9            -1,7%

Fragrâncias Águas-de-colônia 3.050,3            3.800,1            24,6%

Perfumes (extratos) 760,5               839,2               10,3%

Maquilagens e Talcos Outros produtos de maquiagem para os olhos 49,5                 53,3                 7,7%

Pós, incluídos os compactos, para maquiagem 561,6               506,8               -9,8%

Preparações para manicuros e pedicuros 300,7               197,0               -34,5%

Produtos de maquiagem para os lábios 413,4               479,6               16,0%
Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel (produtos de 
maquiagem para os olhos) 1.719,8            1.561,6            -9,2%

Cutelaria Tenazes, pinças, ferramentas manuais semelhantes de metais comuns 535,7               418,2               -21,9%

Tesouras e suas lâminas, de metais comuns 1.587,1            1.450,5            -8,6%
Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo 
as limas para unhas) 910,9               900,4               -1,2%

Outros Agarbate e outras preparações odoriferas que atuem por combustão 426,2               416,6               -2,3%

Outras preparações para perfumar ou desodorizar ambientes 989,7               277,8               -71,9%

Outros produtos de perfumaria ou toucador, preparados, etc. 2.267,3            1.974,3            -12,9%

Sais perfumados e outras preparações para banhos 46,8                 40,6                 -13,3%

Escovas, Pentes e Pincéis Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, cílios, etc 671,0               687,0               2,4%
Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes, de borracha 
endurecida ou de plásticos 868,0               987,2               13,7%
Pincéis e escovas, para artistas, pincéis de escrever e pincéis semelhantes 
para aplicação de produtos cosméticos 707,4               746,3               5,5%

Preparações e Aparelhos de barbear, não elétricos 1.526,1            1.176,0            -22,9%

 Lâminas de Barbear Lâminas de barbear, de segurança, de metais comuns 436,9               359,4               -17,7%

Preparações para barbear (antes, durante ou após) 1.214,2            750,8               -38,2%

Preservativos Preservativos de borracha vulcanizada, não endurecida 1.032,1            1.740,8            68,7%

Tissues Lenços, incluindo os de desmaquiar, e toalhas de mão, de papel 1.365,2            1.385,1            1,5%

Papel higiênico 3,3                  59,8                 1697,6%

Toalhas de mesa e guardanapos, de papel 250,7               271,0               8,1%  
                                                                                                                                                                                        Fonte: MDIC/SECEX 
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Exportação por País de HPPC (JAN/SET) 2014-2015  
(TOP 15)  

 
No acumulado de janeiro a setembro de 2015, são apresentados os países TOP 15 das 
exportações brasileirasos, que representam 89% das exportações do setor. 
 

Descrição do País 
2014 (USD 

Milhões FOB) 
2015 (USD 

Milhões FOB) 
Var (%) Represent. (%) 

Argentina 126,7 104,2 -17,8% 19,0% 

Venezuela 49,9 77,4 55,1% 14,1% 

Chile 63,5 52,5 -17,2% 9,6% 

Colômbia 48,6 44,7 -8,0% 8,1% 

México 52,1 44,1 -15,3% 8,0% 

Peru 35,7 31,2 -12,4% 5,7% 

Paraguai 31,8 30,0 -5,6% 5,5% 

Uruguai 22,2 20,6 -6,9% 3,8% 

Panamá 28,1 19,6 -30,2% 3,6% 

Bolívia 17,2 17,9 3,7% 3,3% 

Estados Unidos 19,9 15,7 -21,3% 2,9% 

Cuba 17,1 11,9 -30,5% 2,2% 

Equador 10,3 7,6 -25,9% 1,4% 

Portugal 7,6 6,1 -18,9% 1,1% 

Emirados Árabes Unidos 5,4 5,2 -4,9% 0,9% 

                                                                                                                                                                                                        Fonte: MDIC/SECEX 
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Importações por País de HPPC (JAN/SET) 2014-2015  
(TOP 15) 

 
No acumulado de janeiro a setembro de 2015, apresentamos os países TOP 15 de origem 
das importações brasileiras, as quais representam 91% das importações de produtos do 
setor.  
 

Descrição do País 
2014 (USD 

Milhões FOB) 
2015 (USD 

Milhões FOB) 
Var (%) Represent. (%) 

Argentina 221,7 182,9 -17,5% 25,3% 

Estados Unidos 103,5 107,5 3,8% 14,9% 

França 92,8 88,0 -5,2% 12,2% 

China 72,0 75,1 4,2% 10,4% 

México 84,4 43,6 -48,3% 6,0% 

Canadá 21,7 22,6 4,2% 3,1% 

Alemanha 35,6 21,8 -38,7% 3,0% 

Espanha 28,2 20,7 -26,8% 2,9% 

Índia 14,5 19,1 31,7% 2,6% 

Malásia 6,8 17,3 155,3% 2,4% 

Itália 15,1 16,2 7,2% 2,2% 

Colômbia 20,0 15,7 -21,5% 2,2% 

Peru 7,9 11,5 45,3% 1,6% 

Suíça 9,5 8,6 -9,5% 1,2% 

Reino Unido 11,0 8,5 -22,4% 1,2% 

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

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

Categoria     Descrição do SH8 2014 2015 Var (%)

Produtos para Cabelos Laquês para o cabelo -            0,0            

Outras preparações capilares 10,8          8,2            -24,1%

Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos 0,4            0,2            -48,8%

Xampus para os cabelos 4,7            4,7            -0,1%

Descartáveis
Absorventes e tampões higiênicos, cueiros e fraldas para bebês e artigos 
higiênicos semelhantes, de qualquer matéria 5,1            12,6          144,1%

Outros artigos de pastas (ouates) de algodão 0,4            0,2            -41,5%

Sabonetes Outros produtos/preparações de toucador, em barras, pedaços, etc. 4,9            5,3            9,0%

Outros sabões 0,7            1,0            31,2%

Outros sabões/produtos/preparações, em barras, pedaços, etc. 1,5            0,9            -38,1%

Preparações tensoativas, para lavagem e limpeza 0,9            0,8            -12,9%

Produtos e preparações organânicas tensoativos, para lavar pele 1,9            1,4            -22,8%

Sabões de toucador, sob outras formas 0,7            0,3            -55,0%

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

Higiene Oral Dentifrícios 6,3            4,1            -34,8%

Escovas de dentes, incluindo as escovas para dentaduras 0,4            0,4            -7,8%

Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) 0,6            0,5            -20,0%

Outras preparações para higiene bucal ou dentária, etc. 3,8            2,6            -30,5%

Preparações e Aparelhos de barbear, não elétricos 7,7            2,3            -70,8%

Lâminas de Barbear Lâminas de barbear, de segurança, de metais comuns 5,1            2,4            -52,3%

Preparações para barbear (antes, durante ou após) 0,3            0,1            -51,2%

Cremes para Pele / Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas 1,9            1,7            -6,4%

Protetores / Bronzeadores Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados, etc 2,5            1,8            -28,8%

Desodorantes
Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, em outras 
formas 1,6            1,6            1,9%

Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, líquidos 2,1            1,9            -10,7%

Maquilagens e Talcos Outros produtos de maquiagem para os olhos 0,1            0,0            -82,8%

Pós, incluídos os compactos, para maquiagem 0,4            0,1            -66,3%

Preparações para manicuros e pedicuros 0,4            0,2            -55,5%

Produtos de maquiagem para os lábios 0,7            0,9            33,0%
Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel (produtos de 
maquiagem para os olhos) 1,2            1,4            15,1%

Tissues Lenços, incluindo os de desmaquiar, e toalhas de mão, de papel 0,2            0,3            36,5%

Papel higiênico 1,0            1,0            6,3%

Toalhas de mesa e guardanapos, de papel 0,2            0,2            -10,4%

Cutelaria Tenazes, pinças, ferramentas manuais semelhantes de metais comuns 0,1            0,2            154,5%

Tesouras e suas lâminas, de metais comuns 0,4            0,3            -22,2%
Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo 
as limas para unhas) 0,5            0,3            -44,7%

Outros Agarbate e outras preparações odoriferas que atuem por combustão 0,0            0,0            8,5%

Outras preparações para perfumar ou desodorizar ambientes 0,0            0,1            63,6%

Outros produtos de perfumaria ou toucador, preparados, etc. 0,2            0,5            196,4%

Sais perfumados e outras preparações para banhos 0,0            0,0            -99,2%

Fragrâncias Águas-de-colônia 0,8            0,6            -24,4%

Perfumes (extratos) 0,0            0,0            -98,1%

Escovas, Pentes e Pincéis Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, cílios, etc 0,1            0,1            26,2%
Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes, de borracha 
endurecida ou de plásticos 0,0            0,0            -13,0%
Pincéis e escovas, para artistas, pincéis de escrever e pincéis semelhantes 
para aplicação de produtos cosméticos 0,2            0,2            14,1%

Preservativos Preservativos de borracha vulcanizada, não endurecida 0,0            0,0            -96,9%  

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

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

Sabonetes Outros produtos/preparações de toucador, em barras, pedaços, etc. 1.867,5            2.218,1            18,8%

Outros sabões 714,8               1.099,2            53,8%

Outros sabões/produtos/preparações, em barras, pedaços, etc. 1.204,8            664,3               -44,9%

Preparações tensoativas, para lavagem e limpeza 977,4               1.035,2            5,9%

Produtos e preparações organânicas tensoativos, para lavar pele 301,3               398,2               32,2%

Sabões de toucador, sob outras formas 155,9               50,3                 -67,7%

Sabões medicinais, em barras, pedaços, figura moldada, etc. 0,1                  0,0                  -57,4%

Produtos para Cabelos Laquês para o cabelo -                    0,2                  

Outras preparações capilares 2.676,6            1.876,8            -29,9%

Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos 29,8                 11,4                 -61,7%

Xampus para os cabelos 1.929,7            2.462,8            27,6%

Higiene Oral Dentifrícios 2.059,2            1.288,7            -37,4%

Escovas de dentes, incluindo as escovas para dentaduras 21,8                 27,1                 24,2%

Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) 7,7                  5,2                  -31,6%

Outras preparações para higiene bucal ou dentária, etc. 1.919,5            1.378,9            -28,2%

Descartáveis
Absorventes e tampões higiênicos, cueiros e fraldas para bebês e artigos 
higiênicos semelhantes, de qualquer matéria 1.011,0            2.130,1            110,7%

Outros artigos de pastas (ouates) de algodão 28,8                 18,8                 -34,5%

Tissues Lenços, incluindo os de desmaquiar, e toalhas de mão, de papel 101,6               142,7               40,5%

Papel higiênico 473,6               715,5               51,1%

Toalhas de mesa e guardanapos, de papel 72,7                 103,6               42,5%

Desodorantes
Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, em outras 
formas 272,1               377,5               38,8%

Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, líquidos 235,7               279,9               18,8%

Cremes para Pele / Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas 136,3               200,3               46,9%

Protetores / Bronzeadores Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados, etc 134,8               100,7               -25,3%

Preparações e Aparelhos de barbear, não elétricos 303,6               127,1               -58,1%

Lâminas de Barbear Lâminas de barbear, de segurança, de metais comuns 81,8                 46,3                 -43,4%

Preparações para barbear (antes, durante ou após) 32,8                 15,7                 -52,2%

Maquilagens e Talcos Outros produtos de maquiagem para os olhos 3,4                  0,7                  -80,5%

Pós, incluídos os compactos, para maquiagem 8,1                  14,2                 74,0%

Preparações para manicuros e pedicuros 57,2                 20,6                 -63,9%

Produtos de maquiagem para os lábios 16,6                 21,0                 27,0%
Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel (produtos de 
maquiagem para os olhos) 18,3                 21,6                 17,9%

Outros Agarbate e outras preparações odoriferas que atuem por combustão 2,3                  2,8                  21,9%

Outras preparações para perfumar ou desodorizar ambientes 5,5                  21,6                 291,0%

Outros produtos de perfumaria ou toucador, preparados, etc. 24,8                 33,2                 33,7%

Sais perfumados e outras preparações para banhos 0,1                  0,0                  -98,9%

Fragrâncias Águas-de-colônia 43,9                 47,0                 7,3%

Perfumes (extratos) 2,1                  0,0                  -99,5%

Cutelaria Tenazes, pinças, ferramentas manuais semelhantes de metais comuns 4,1                  7,8                  89,9%

Tesouras e suas lâminas, de metais comuns 11,4                 8,5                  -25,6%
Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo 
as limas para unhas) 10,5                 9,5                  -9,4%

Escovas, Pentes e Pincéis Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, cílios, etc 3,3                  4,3                  32,1%
Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes, de borracha 
endurecida ou de plásticos 3,1                  1,2                  -59,9%
Pincéis e escovas, para artistas, pincéis de escrever e pincéis semelhantes 
para aplicação de produtos cosméticos 4,2                  4,1                  -3,0%

Preservativos Preservativos de borracha vulcanizada, não endurecida 2,8                  0,1                  -96,8%  
                                                                                                                                                                                                                                        Fonte: MDIC/SECEX 
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Importação de Produtos de HPPC em USD (SETEMBRO) 2014-2015  

 

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

Categoria     Descrição do SH8 2014 2015 Var (%)

Desodorantes Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, em outras formas 1,1            0,3            -70,9%

Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, líquidos 19,8          14,6          -26,4%

Cremes para Pele / Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas 6,6            4,8            -28,2%

Protetores / Bronzeadores Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados, etc 6,9            3,6            -48,7%

Higiene Oral Dentifrícios 4,9            2,0            -60,1%

Escovas de dentes, incluindo as escovas para dentaduras 3,8            4,6            18,8%

Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) 0,4            0,4            2,4%

Outras preparações para higiene bucal ou dentária, etc. 1,7            1,0            -42,8%

Maquilagens e Talcos Outros produtos de maquiagem para os olhos 0,1            0,1            91,2%

Pós, incluídos os compactos, para maquiagem 1,3            1,2            -11,5%

Preparações para manicuros e pedicuros 0,6            0,4            -36,7%

Produtos de maquiagem para os lábios 1,4            1,2            -17,7%

Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel (produtos de maquiagem para os olhos)4,4            4,3            -3,0%

Fragrâncias Águas-de-colônia 10,8          3,9            -64,4%

Perfumes (extratos) 2,9            2,6            -9,2%

Produtos para Cabelos Laquês para o cabelo 0,1            0,0            -15,4%

Outras preparações capilares 3,0            3,5            15,1%

Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos 0,0            0,0            29,6%

Xampus para os cabelos 1,8            2,1            15,3%

Preservativos Preservativos de borracha vulcanizada, não endurecida 2,0            5,3            169,3%

Sabonetes Outros produtos/preparações de toucador, em barras, pedaços, etc. 1,9            2,2            12,3%

Outros sabões 0,1            0,0            -82,0%

Outros sabões/produtos/preparações, em barras, pedaços, etc. 1,1            0,5            -58,8%

Preparações tensoativas, para lavagem e limpeza 2,2            1,4            -34,4%

Produtos e preparações organânicas tensoativos, para lavar pele 1,6            0,9            -40,1%

Sabões de toucador, sob outras formas 0,4            0,1            -66,0%

Sabões medicinais, em barras, pedaços, figura moldada, etc. 0,1            0,0            -25,9%

Escovas, Pentes e Pincéis Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, cílios, etc 1,3            1,0            -26,2%

Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes, de borracha endurecida ou de plásticos0,3            0,5            54,3%

Pincéis e escovas, para artistas, pincéis de escrever e pincéis semelhantes para aplicação de produtos cosméticos1,8            1,5            -14,9%

Cutelaria Tenazes, pinças, ferramentas manuais semelhantes de metais comuns 0,4            0,4            6,5%

Tesouras e suas lâminas, de metais comuns 1,1            1,2            10,0%

Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo as limas para unhas)0,6            1,2            88,3%

Descartáveis Absorventes e tampões higiênicos, cueiros e fraldas para bebês e artigos higiênicos semelhantes, de qualquer matéria6,3            2,6            -58,0%

Outros artigos de pastas (ouates) de algodão 0,1            0,0            -96,8%

Preparações e Aparelhos de barbear, não elétricos 1,9            1,6            -17,5%

Lâminas de Barbear Lâminas de barbear, de segurança, de metais comuns 3,8            0,6            -84,9%

Preparações para barbear (antes, durante ou após) 0,7            0,4            -38,0%

Outros Agarbate e outras preparações odoriferas que atuem por combustão 0,1            0,0            -66,3%

Outras preparações para perfumar ou desodorizar ambientes 0,7            0,1            -90,1%

Outros produtos de perfumaria ou toucador, preparados, etc. 0,5            2,0            295,1%

Sais perfumados e outras preparações para banhos 0,1            0,0            -63,2%

Tissues Lenços, incluindo os de desmaquiar, e toalhas de mão, de papel 0,5            0,3            -31,9%

Papel higiênico 0,0            0,0            -7,8%

Toalhas de mesa e guardanapos, de papel 0,3            0,1            -60,1%  

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

 

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

Categoria     Descrição do SH8 2014 2015 Var (%)

Desodorantes
Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, em outras 
formas 57,5                 23,0                 -60,1%

Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, líquidos 3.034,9            1.923,3            -36,6%

Sabonetes Outros produtos/preparações de toucador, em barras, pedaços, etc. 858,8               553,4               -35,6%

Outros sabões 47,4                 10,3                 -78,2%

Outros sabões/produtos/preparações, em barras, pedaços, etc. 438,1               260,8               -40,5%

Preparações tensoativas, para lavagem e limpeza 746,4               730,3               -2,2%

Produtos e preparações organânicas tensoativos, para lavar pele 455,1               231,6               -49,1%

Sabões de toucador, sob outras formas 47,4                 18,9                 -60,2%

Sabões medicinais, em barras, pedaços, figura moldada, etc. 8,2                  6,9                  -16,4%

Higiene Oral Dentifrícios 914,8               317,8               -65,3%

Escovas de dentes, incluindo as escovas para dentaduras 518,8               449,0               -13,5%

Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) 22,0                 20,4                 -7,2%

Outras preparações para higiene bucal ou dentária, etc. 581,8               326,3               -43,9%

Produtos para Cabelos Laquês para o cabelo 23,2                 24,8                 6,6%

Outras preparações capilares 368,1               574,3               56,0%

Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos 0,1                  0,4                  176,4%

Xampus para os cabelos 414,4               371,7               -10,3%

Descartáveis
Absorventes e tampões higiênicos, cueiros e fraldas para bebês e artigos 
higiênicos semelhantes, de qualquer matéria 1.119,8            617,7               -44,8%

Outros artigos de pastas (ouates) de algodão 13,2                 0,0                  -99,9%

Cremes para Pele / Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas 517,3               310,3               -40,0%

Protetores / Bronzeadores Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados, etc 400,9               258,8               -35,4%

Fragrâncias Águas-de-colônia 451,3               411,2               -8,9%

Perfumes (extratos) 85,6                 83,9                 -2,0%

Cutelaria Tenazes, pinças, ferramentas manuais semelhantes de metais comuns 54,1                 35,8                 -33,8%

Tesouras e suas lâminas, de metais comuns 214,5               207,5               -3,2%
Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo 
as limas para unhas) 93,9                 154,7               64,8%

Maquilagens e Talcos Outros produtos de maquiagem para os olhos 5,8                  9,1                  55,2%

Pós, incluídos os compactos, para maquiagem 69,6                 73,3                 5,3%

Preparações para manicuros e pedicuros 30,0                 27,7                 -7,6%

Produtos de maquiagem para os lábios 36,9                 71,6                 94,0%
Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel (produtos de 
maquiagem para os olhos) 209,3               184,6               -11,8%

Preservativos Preservativos de borracha vulcanizada, não endurecida 126,9               315,4               148,5%

Escovas, Pentes e Pincéis Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, cílios, etc 95,6                 66,7                 -30,2%
Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes, de borracha 
endurecida ou de plásticos 101,6               109,8               8,2%
Pincéis e escovas, para artistas, pincéis de escrever e pincéis semelhantes 
para aplicação de produtos cosméticos 96,2                 121,5               26,3%

Preparações e Aparelhos de barbear, não elétricos 196,5               146,0               -25,7%

Lâminas de Barbear Lâminas de barbear, de segurança, de metais comuns 70,9                 10,5                 -85,2%

Preparações para barbear (antes, durante ou após) 133,2               90,2                 -32,3%

Outros Agarbate e outras preparações odoriferas que atuem por combustão 54,8                 14,3                 -73,9%

Outras preparações para perfumar ou desodorizar ambientes 88,6                 10,2                 -88,5%

Outros produtos de perfumaria ou toucador, preparados, etc. 80,2                 199,7               148,9%

Sais perfumados e outras preparações para banhos 14,4                 12,4                 -14,2%

Tissues Lenços, incluindo os de desmaquiar, e toalhas de mão, de papel 168,6               84,5                 -49,9%

Papel higiênico 1,2                  7,0                  482,7%

Toalhas de mesa e guardanapos, de papel 48,0                 17,7                 -63,1%  
                                                                                                                                                                                                                                 Fonte: MDIC/SECEX 
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Exportação por País de HPPC (SETEMBRO) 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 setembro de 2015. 
 

Descrição do País 
2014 (USD 

Milhões FOB) 
2015 (USD 

Milhões FOB) 
Var (%) Represent. (%) 

Venezuela 9,1 12,5 36,7% 20,3% 

Argentina 14,9 11,0 -26,4% 17,9% 

Chile 6,9 6,1 -11,7% 10,0% 

México 5,0 5,2 3,7% 8,5% 

Colômbia 5,3 4,1 -23,3% 6,6% 

Paraguai 4,1 3,9 -6,7% 6,3% 

Peru 2,4 3,5 42,6% 5,7% 

Uruguai 2,8 2,2 -22,9% 3,5% 

Cuba 1,4 1,8 27,4% 2,9% 

Bolívia 1,7 1,6 -8,8% 2,6% 

Panamá 3,5 0,9 -74,7% 1,5% 

Estados Unidos 2,9 0,8 -73,0% 1,3% 

Emirados Árabes Unidos 0,7 0,7 -8,5% 1,1% 

Reino Unido 0,2 0,7 239,8% 1,1% 

Equador 0,8 0,6 -27,9% 0,9% 

                                                                                                                                                                                                       Fonte: MDIC/SECEX 
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Importação por País de HPPC (SETEMBRO) 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 setembro de 2015. 
 

Descrição do País 
2014 (USD 

Milhões FOB) 
2015 (USD 

Milhões FOB) 
Var (%) Represent. (%) 

Argentina 23,0 16,4 -28,5% 22,1% 

Estados Unidos 13,7 12,0 -12,6% 16,2% 

China 10,1 10,3 1,2% 13,8% 

França 13,7 7,0 -48,9% 9,4% 

México 10,9 5,4 -50,6% 7,2% 

Índia 1,0 3,4 253,7% 4,6% 

Espanha 3,6 3,0 -17,8% 4,0% 

Alemanha 4,6 2,9 -37,4% 3,8% 

Canadá 3,4 1,9 -45,0% 2,5% 

Itália 2,3 1,6 -28,4% 2,2% 

Colômbia 1,7 1,5 -9,2% 2,1% 

Reino Unido 1,5 0,9 -43,5% 1,2% 

Suíça 1,8 0,8 -53,3% 1,1% 

Irlanda 0,2 0,7 238,6% 1,0% 

Tcheca, República 0,8 0,7 -12,0% 0,9% 

                                                                                                                                                                                                                                     Fonte: MDIC/SECEX      


