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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 26,9% no déficit da Balança Comercial do setor de higiene pessoal, 
perfumaria e cosmético no ano de 2015, na comparação com o ano de 2014 
 
 
O setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos reduziu seu déficit na balança 
comercial em 26,9%, no ano de 2015, em relação ao ano de 2014.  
 
As exportações do ano de 2015 alcançaram o valor de US$ 716,3 milhões, retração de 
10,3% em relação ao ano de 2014. No caso das importações, o valor total no ano de 2015 
foi de US$ 915,4 milhões, com retração de 14,5% em relação ao ano de 2014.  
 
No ano de 2015, destaque para as exportações de Fraldas e Absorventes descartáveis 
que somaram US$ 88,5 milhões, com crescimento de 69,7%, e de Xampus que somaram 
US$ 62,8 milhões com crescimento de 29,1%, em relação ao ano de 2014.  
 
Em termos de importações no ano de 2015, destacamos a redução na importação de 
Desodorantes corporais e antiperspirantes, que somaram US$ 205,5 milhões, com queda 
de 21,1%, e os Dentifrícios que somaram US$ 17,4 milhões, com redução de 69,3%, na 
comparação com o ano de 2014.  
 
No mês de dezembro de 2015, o valor das exportações foi de US$ 51,9 milhões, retração 
de 11,6%, e as importações alcançaram o valor de US$ 50,9, com queda de 25,7%, em 
relação ao mesmo período de 2014.  
 
As principais categorias exportadas no ano de 2015 foram: Produtos para Cabelo (US$ 
166,1 milhões), Sabonetes (US$ 103,7 milhões) e Preparações e Lâminas de Barbear (US$ 
102,2 milhões). Nas importações de 2015, as principais categorias foram: os Desodorantes 
corporais e antiperspirantes (US$ 210,1 milhões), Cremes para a 
Pele/Protetores/Bronzeadores (US$ 109,5 milhões) e Fragrâncias (US$ 109,3 milhões). 
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Balança Comercial de HPPC (acumulado Janeiro 2014 – Dezembro 2015) 
Valores em US$ Milhões FOB  

 
 

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

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

 

     Fonte: MDIC/SECEX 
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Evolução do Saldo da Balança Comercial de HPPC 
2013,2014 e 2015 

 
 
O gráfico que segue apresenta a movimentação mensal do saldo da Balança Comercial 
para os anos de 2013, 2014 e 2015. 
 
 
Saldo da Balança Comercial de HPPC - Valores em US$ Milhões - FOB 

 

                                                                                                            Fonte: MDIC/SECEX 

 

 
 
 
 
 
 

 



8 

 

 

 
Exportação de Produtos de HPPC em US$ 2014-2015  

 

Entre os produtos exportados em 2015, destaque das categorias de produtos para cabelo, 
sabonestes e preparações e lâminas de barbear. 
 

                                                                                                                                                    Dados em US$ Milhões FOB 
Categoria     Descrição dos produtos 2014 2015 Variação

Produtos para Cabelos Laquês para o cabelo 0,0            0,0            147,6%

Outras preparações capilares 110,7        99,5          -10,1%

Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos 3,8            3,9            2,2%

Xampus para os cabelos 48,6          62,8          29,1%

Sabonetes Outros produtos/preparações de toucador, em barras, pedaços, etc. 62,3          51,8          -16,9%

Outros sabões 14,0          10,1          -27,6%

Outros sabões/produtos/preparações, em barras, pedaços, etc. 10,0          9,1            -8,2%

Preparações tensoativas, para lavagem e limpeza 12,7          11,6          -9,1%

Produtos e preparações organânicas tensoativos, para lavar pele 18,0          15,1          -16,2%

Sabões de toucador, sob outras formas 5,6            5,9            5,2%

Sabões medicinais, em barras, pedaços, figura moldada, etc. 0,8            0,1            -89,4%

Preparações e Lâminas Aparelhos de barbear, não elétricos 101,1        50,7          -49,9%

 de Barbear Lâminas de barbear, de segurança, de metais comuns 55,4          50,6          -8,7%

Preparações para barbear (antes, durante ou após) 2,8            1,0            -64,2%

Higiene Oral Dentifrícios 69,9          53,5          -23,4%

Escovas de dentes, incluindo as escovas para dentaduras 4,8            4,3            -11,5%

Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) 8,3            7,7            -7,3%

Outras preparações para higiene bucal ou dentária, etc. 37,3          31,1          -16,6%

Descartáveis
Absorventes e tampões higiênicos, cueiros e fraldas para bebês e artigos 
higiênicos semelhantes, de qualquer matéria 52,1          88,5          69,7%

Outros artigos de pastas (ouates) de algodão 5,0            5,1            2,8%

Desodorantes
Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, em outras 
formas 22,2          18,0          -18,9%

Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, líquidos 31,4          23,4          -25,5%

Cremes para Pele / Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas 22,0          19,3          -12,6%

Protetores / Bronzeadores Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados, etc 24,3          21,1          -13,1%

Maquilagens e Talcos Outros produtos de maquiagem para os olhos 0,3            0,4            46,0%

Pós, incluídos os compactos, para maquiagem 5,4            3,5            -34,8%

Preparações para manicuros e pedicuros 4,4            3,6            -18,0%

Produtos de maquiagem para os lábios 8,3            7,9            -5,2%
Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel (produtos de 
maquiagem para os olhos) 14,5          15,5          7,2%

Tissues Lenços, incluindo os de desmaquiar, e toalhas de mão, de papel 4,1            3,6            -12,8%

Papel higiênico 9,9            11,4          15,5%

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

Fragrâncias Águas-de-colônia 9,5            9,1            -4,9%

Perfumes (extratos) 0,2            0,1            -43,8%

Cutelaria Tenazes, pinças, ferramentas manuais semelhantes de metais comuns 1,2            1,2            -0,4%

Tesouras e suas lâminas, de metais comuns 5,3            4,5            -15,2%
Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo 
as limas para unhas) 3,2            2,8            -12,5%

Outros Agarbate e outras preparações odoriferas que atuem por combustão 0,1            0,1            49,5%

Outras preparações para perfumar ou desodorizar ambientes 0,6            0,5            -16,9%

Outros produtos de perfumaria ou toucador, preparados, etc. 2,3            3,3            43,0%

Sais perfumados e outras preparações para banhos 0,0            0,0            -62,3%

Escovas, Pentes e Pincéis Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, cílios, etc 0,5            0,5            3,6%
Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes, de borracha 
endurecida ou de plásticos 0,1            0,1            4,4%
Pincéis e escovas, para artistas, pincéis de escrever e pincéis semelhantes 
para aplicação de produtos cosméticos 2,8            2,1            -24,7%

Preservativos Preservativos de borracha vulcanizada, não endurecida 0,3            0,0            -90,6%

Total HPPC 798,2          716,3          -10,3%  
                                                                                                                                                               

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

 

A tabela a seguir apresenta os dados de exportação em toneladas por produto 2014-
2015. 
 

                                                                                                                                          Dados em Toneladas 
Categoria Descrição dos produtos 2014 2015 Variação

Sabonetes Outros produtos/preparações de toucador, em barras, pedaços, etc. 23.977,8       22.986,6       -4,1%

Outros sabões 12.964,2       11.588,6       -10,6%

Outros sabões/produtos/preparações, em barras, pedaços, etc. 6.977,0         6.163,5         -11,7%

Preparações tensoativas, para lavagem e limpeza 13.189,1       12.589,0       -4,6%

Produtos e preparações organânicas tensoativos, para lavar pele 4.676,5         3.881,6         -17,0%

Sabões de toucador, sob outras formas 1.340,7         1.421,7         6,0%

Sabões medicinais, em barras, pedaços, figura moldada, etc. 302,3            29,2             -90,3%

Produtos para Cabelos Laquês para o cabelo 2,2               2,0               -10,3%

Outras preparações capilares 26.932,3       25.091,9       -6,8%

Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos 286,2            275,9            -3,6%

Xampus para os cabelos 18.947,7       27.910,4       47,3%

Higiene Oral Dentifrícios 19.424,5       16.645,6       -14,3%

Escovas de dentes, incluindo as escovas para dentaduras 250,5            255,2            1,9%

Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) 134,2            100,5            -25,1%

Outras preparações para higiene bucal ou dentária, etc. 18.630,4       17.463,6       -6,3%

Descartáveis
Absorventes e tampões higiênicos, cueiros e fraldas para bebês e artigos 
higiênicos semelhantes, de qualquer matéria 9.166,9         15.210,7       65,9%

Outros artigos de pastas (ouates) de algodão 337,7            388,7            15,1%

Tissues Lenços, incluindo os de desmaquiar, e toalhas de mão, de papel 2.261,8         1.900,3         -16,0%

Papel higiênico 5.434,9         6.964,6         28,1%

Toalhas de mesa e guardanapos, de papel 831,3            1.063,2         27,9%

Desodorantes
Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, em outras 
formas 4.349,5         3.707,3         -14,8%

Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, líquidos 3.522,9         3.047,8         -13,5%

Cremes para Pele / Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas 1.718,0         1.879,1         9,4%

Protetores / Bronzeadores Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados, etc 1.662,0         2.074,4         24,8%

Preparações e Lâminas Aparelhos de barbear, não elétricos 4.014,9         2.396,8         -40,3%

de Barbear Lâminas de barbear, de segurança, de metais comuns 922,9            1.021,3         10,7%

Preparações para barbear (antes, durante ou após) 290,7            148,5            -48,9%

Maquilagens e Talcos Outros produtos de maquiagem para os olhos 14,7             21,7             48,1%

Pós, incluídos os compactos, para maquiagem 215,9            266,0            23,2%

Preparações para manicuros e pedicuros 585,8            413,5            -29,4%

Produtos de maquiagem para os lábios 210,5            220,5            4,8%
Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel (produtos de 
maquiagem para os olhos) 300,6            333,9            11,1%

Fragrâncias Águas-de-colônia 493,5            575,2            16,6%

Perfumes (extratos) 7,9               5,1               -35,8%

Outros Agarbate e outras preparações odoriferas que atuem por combustão 20,8             28,9             38,7%

Outras preparações para perfumar ou desodorizar ambientes 147,7            163,3            10,6%

Outros produtos de perfumaria ou toucador, preparados, etc. 312,6            366,8            17,3%

Sais perfumados e outras preparações para banhos 0,5               0,2               -57,9%

Cutelaria Tenazes, pinças, ferramentas manuais semelhantes de metais comuns 113,3            128,2            13,1%

Tesouras e suas lâminas, de metais comuns 185,9            172,3            -7,3%
Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo as 
limas para unhas) 61,1             139,3            127,7%

Escovas, Pentes e Pincéis Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, cílios, etc 41,9             27,2             -35,2%
Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes, de borracha 
endurecida ou de plásticos 12,8             10,6             -17,4%
Pincéis e escovas, para artistas, pincéis de escrever e pincéis semelhantes 
para aplicação de produtos cosméticos 70,6             54,3             -23,1%

Preservativos Preservativos de borracha vulcanizada, não endurecida 27,0             0,7               -97,4%

TOTAL HPPC 185.372,0   189.135,6   2,0%  
                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                   Fonte: MDIC/SECEX 
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Importação de Produtos de HPPC em US$ 2014-2015  

 

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

                                                                                                                                                                              Dados em US$ Milhões FOB 
Categoria Descrição de produtos 2014 2015 Variação

Desodorantes
Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, em outras 
formas 11,0          4,7            -57,5%

Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, líquidos 260,4        205,5        -21,1%

Cremes para Pele / Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas 58,3          54,8          -5,9%

Protetores / Bronzeadores Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados, etc 60,2          54,7          -9,2%

Fragrâncias Águas-de-colônia 84,7          81,9          -3,3%

Perfumes (extratos) 27,4          27,4          -0,1%

Higiene Oral Dentifrícios 56,7          17,4          -69,3%

Escovas de dentes, incluindo as escovas para dentaduras 44,3          48,5          9,4%

Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) 3,6            3,6            1,8%

Outras preparações para higiene bucal ou dentária, etc. 19,5          17,3          -11,4%

Maquilagens e Talcos Outros produtos de maquiagem para os olhos 0,8            0,8            -6,4%

Pós, incluídos os compactos, para maquiagem 13,0          14,1          8,5%

Preparações para manicuros e pedicuros 6,5            4,7            -27,4%

Produtos de maquiagem para os lábios 13,4          15,2          13,9%
Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel (produtos de 
maquiagem para os olhos) 47,2          43,5          -7,9%

Descartáveis
Absorventes e tampões higiênicos, cueiros e fraldas para bebês e artigos 
higiênicos semelhantes, de qualquer matéria 74,4          52,5          -29,4%

Outros artigos de pastas (ouates) de algodão 1,1            0,6            -46,4%

Produtos para Cabelos Laquês para o cabelo 0,8            0,5            -41,2%

Outras preparações capilares 38,2          31,6          -17,3%

Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos 0,1            0,0            -43,1%

Xampus para os cabelos 17,0          16,6          -2,5%

Preparações e Lâminas Aparelhos de barbear, não elétricos 22,6          16,7          -25,9%

de Barbear Lâminas de barbear, de segurança, de metais comuns 25,5          21,8          -14,6%

Preparações para barbear (antes, durante ou após) 9,0            5,7            -36,7%

Sabonetes Outros produtos/preparações de toucador, em barras, pedaços, etc. 10,6          8,4            -20,9%

Outros sabões 1,2            0,7            -38,8%

Outros sabões/produtos/preparações, em barras, pedaços, etc. 10,0          7,0            -30,1%

Preparações tensoativas, para lavagem e limpeza 19,2          13,1          -31,5%

Produtos e preparações organânicas tensoativos, para lavar pele 13,5          10,9          -19,2%

Sabões de toucador, sob outras formas 2,6            1,9            -26,1%

Sabões medicinais, em barras, pedaços, figura moldada, etc. 0,3            0,2            -23,4%

Preservativos Preservativos de borracha vulcanizada, não endurecida 21,7          42,3          94,7%

Escovas, Pentes e Pincéis Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, cílios, etc 12,4          14,7          18,4%
Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes, de borracha 
endurecida ou de plásticos 4,2            3,9            -5,2%
Pincéis e escovas, para artistas, pincéis de escrever e pincéis semelhantes 
para aplicação de produtos cosméticos 18,6          19,0          2,1%

Outros Agarbate e outras preparações odoriferas que atuem por combustão 1,7            1,4            -18,0%

Outras preparações para perfumar ou desodorizar ambientes 7,1            3,2            -55,7%

Outros produtos de perfumaria ou toucador, preparados, etc. 18,6          19,1          2,7%

Sais perfumados e outras preparações para banhos 0,7            0,4            -42,4%

Cutelaria Tenazes, pinças, ferramentas manuais semelhantes de metais comuns 5,7            5,1            -9,1%

Tesouras e suas lâminas, de metais comuns 11,5          10,0          -12,9%
Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo 
as limas para unhas) 8,9            8,3            -5,7%

Tissues Lenços, incluindo os de desmaquiar, e toalhas de mão, de papel 4,8            4,4            -8,1%

Papel higiênico 0,0            0,1            454,1%

Toalhas de mesa e guardanapos, de papel 1,7            1,4            -16,8%

Total HPPC 1.070,6      915,7          -14,5%  

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

 

A tabela a seguir apresenta os dados de importação em toneladas por produto 2014-
2015.    
                                                                                                                                                                           Dados em Toneladas 

Categoria Descrição dos produtos 2014 2015 Variação

Desodorantes
Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, em outras 
formas 600,2            286,9            -52,2%

Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, líquidos 37.928,9       28.892,6       -23,8%

Sabonetes Outros produtos/preparações de toucador, em barras, pedaços, etc. 3.865,9         2.318,7         -40,0%

Outros sabões 519,8            383,4            -26,2%

Outros sabões/produtos/preparações, em barras, pedaços, etc. 4.053,8         3.665,6         -9,6%

Preparações tensoativas, para lavagem e limpeza 8.912,9         5.845,8         -34,4%

Produtos e preparações organânicas tensoativos, para lavar pele 3.882,7         3.095,6         -20,3%

Sabões de toucador, sob outras formas 299,9            340,2            13,4%

Sabões medicinais, em barras, pedaços, figura moldada, etc. 34,8             30,2             -13,1%

Higiene Oral Dentifrícios 11.089,8       2.705,0         -75,6%

Escovas de dentes, incluindo as escovas para dentaduras 5.419,9         5.184,5         -4,3%

Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) 200,7            216,8            8,0%

Outras preparações para higiene bucal ou dentária, etc. 6.477,6         5.479,4         -15,4%

Descartáveis
Absorventes e tampões higiênicos, cueiros e fraldas para bebês e artigos 
higiênicos semelhantes, de qualquer matéria 14.351,5       10.967,4       -23,6%

Outros artigos de pastas (ouates) de algodão 194,0            100,6            -48,1%

Produtos para Cabelos Laquês para o cabelo 153,0            123,6            -19,2%

Outras preparações capilares 4.267,0         4.634,0         8,6%

Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos 8,8               5,0               -43,1%

Xampus para os cabelos 3.392,0         3.525,8         3,9%

Cremes para Pele / Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas 4.175,8         3.839,2         -8,1%

Protetores / Bronzeadores Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados, etc 3.460,7         3.179,3         -8,1%

Fragrâncias Águas-de-colônia 3.970,5         5.029,0         26,7%

Perfumes (extratos) 947,5            978,8            3,3%

Outros Agarbate e outras preparações odoriferas que atuem por combustão 627,7            498,3            -20,6%

Outras preparações para perfumar ou desodorizar ambientes 1.216,1         381,0            -68,7%

Outros produtos de perfumaria ou toucador, preparados, etc. 2.766,4         2.718,9         -1,7%

Sais perfumados e outras preparações para banhos 77,7             52,8             -32,1%

Maquilagens e Talcos Outros produtos de maquiagem para os olhos 70,2             67,6             -3,7%

Pós, incluídos os compactos, para maquiagem 857,5            673,2            -21,5%

Preparações para manicuros e pedicuros 363,8            266,8            -26,7%

Produtos de maquiagem para os lábios 503,8            634,0            25,9%
Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel (produtos de 
maquiagem para os olhos) 2.039,3         1.913,8         -6,2%

Cutelaria Tenazes, pinças, ferramentas manuais semelhantes de metais comuns 708,6            592,5            -16,4%

Tesouras e suas lâminas, de metais comuns 2.311,3         1.763,2         -23,7%
Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo as 
limas para unhas) 1.169,2         1.153,6         -1,3%

Escovas, Pentes e Pincéis Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, cílios, etc 868,5            945,2            8,8%
Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes, de borracha 
endurecida ou de plásticos 1.312,0         1.228,1         -6,4%
Pincéis e escovas, para artistas, pincéis de escrever e pincéis semelhantes 
para aplicação de produtos cosméticos 927,4            984,7            6,2%

Preparações e Lâminas Aparelhos de barbear, não elétricos 2.187,6         1.448,7         -33,8%

de Barbear Lâminas de barbear, de segurança, de metais comuns 594,2            481,0            -19,1%

Preparações para barbear (antes, durante ou após) 1.488,0         1.026,3         -31,0%

Tissues Lenços, incluindo os de desmaquiar, e toalhas de mão, de papel 1.875,6         1.802,9         -3,9%

Papel higiênico 3,4               84,4             2365,4%

Toalhas de mesa e guardanapos, de papel 331,1            346,3            4,6%

Preservativos Preservativos de borracha vulcanizada, não endurecida 1.314,2         1.940,5         47,7%

TOTAL HPPC 141.821,2   111.831,2   -21,1%  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                         Fonte: MDIC/SECEX 
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Exportação por País de HPPC 2014-2015  
(TOP 15)  

 
No ano de 2015, são apresentados os países TOP 15 das exportações brasileiras, que 
representaram 89% das exportações do setor. 
 

Descrição do País 
2014 (US$ 

Milhões FOB) 
2015 (US$ 

Milhões FOB) 
Variação Represent. (%) 

Argentina 155,3 128,2 -17,5% 17,9% 

Venezuela 75,4 109,0 44,6% 15,2% 

Chile 80,3 69,4 -13,5% 9,7% 

México 65,9 57,5 -12,7% 8,0% 

Colômbia 64,8 56,8 -12,2% 7,9% 

Peru 46,1 41,2 -10,6% 5,8% 

Paraguai 42,0 41,1 -2,1% 5,7% 

Uruguai 28,6 27,7 -3,2% 3,9% 

Bolívia 23,2 24,3 4,6% 3,4% 

Panamá 36,8 23,0 -37,5% 3,2% 

Estados Unidos 25,1 19,8 -21,2% 2,8% 

Cuba 20,9 13,8 -34,1% 1,9% 

Equador 14,4 9,6 -33,5% 1,3% 

Portugal 9,6 8,6 -10,8% 1,2% 

Emirados Árabes Unidos 7,2 6,9 -4,3% 1,0% 

TOTAL TOP 15 695,6 636,9 -8,4  

TOTAL HPPC 798,2 716,3 -10,3  

                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                 Fonte: MDIC/SECEX 
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Importações por País de HPPC 2014-2015  

(TOP 15) 
 
No ano de 2015, apresentamos os países TOP 15 de origem das importações brasileiras, as 
quais representaram 91% das importações de produtos do setor.  
 

Descrição do País 
2014 (US$ 

Milhões FOB) 
2015 (US$ 

Milhões FOB) 
Variação Represent. (%) 

Argentina 288,9 235,2 -18,6% 25,7% 

Estados Unidos 136,8 137,1 0,2% 15,0% 

França 119,3 112,0 -6,1% 12,2% 

China 93,4 93,7 0,3% 10,2% 

México 105,6 52,2 -50,5% 5,7% 

Alemanha 45,5 29,4 -35,4% 3,2% 

Canadá 29,1 27,5 -5,6% 3,0% 

Espanha 37,2 26,8 -27,8% 2,9% 

Malásia 7,6 22,0 189,5% 2,4% 

Índia 18,7 21,6 15,0% 2,4% 

Itália 20,4 21,3 4,3% 2,3% 

Colômbia 24,8 19,3 -22,2% 2,1% 

Peru 12,3 12,9 4,6% 1,4% 

Reino Unido 15,2 11,5 -24,4% 1,3% 

Suíça 12,1 10,6 -12,4% 1,2% 

TOTAL TOP 15 966,9 833,1 -13,8%  

TOTAL HPPC 1.070,6 915,7 -14,5  

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        Fonte: MDIC/SECEX 
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Exportação de Produtos de HPPC em US$ (DEZEMBRO) 2014-2015  

 
A tabela a seguir apresenta os dados de exportação por produto no mês de dezembro 
de 2014-2015. 
                                                                                                                                                                            Dados em US$ Milhões FOB 

Categoria Descrição de produtos 2014 2015 Variação

Produtos para Cabelos Laquês para o cabelo -            0,0            

Outras preparações capilares 9,4            7,8            -16,6%

Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos 0,3            0,4            43,5%

Xampus para os cabelos 5,5            3,5            -37,1%

Descartáveis
Absorventes e tampões higiênicos, cueiros e fraldas para bebês e artigos 
higiênicos semelhantes, de qualquer matéria 4,3            7,7            77,6%

Outros artigos de pastas (ouates) de algodão 0,4            0,3            -19,7%

Higiene Oral Dentifrícios 5,0            4,2            -17,0%

Escovas de dentes, incluindo as escovas para dentaduras 0,4            0,2            -42,6%

Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) 0,6            0,6            -1,6%

Outras preparações para higiene bucal ou dentária, etc. 2,8            2,1            -24,7%

Sabonetes Outros produtos/preparações de toucador, em barras, pedaços, etc. 3,8            3,8            -0,1%

Outros sabões 1,1            0,7            -39,8%

Outros sabões/produtos/preparações, em barras, pedaços, etc. 1,1            0,6            -48,9%

Preparações tensoativas, para lavagem e limpeza 1,2            0,6            -45,7%

Produtos e preparações organânicas tensoativos, para lavar pele 0,9            1,2            37,5%

Sabões de toucador, sob outras formas 0,4            0,2            -55,6%

Sabões medicinais, em barras, pedaços, figura moldada, etc. 0,7            0,0            -100,0%

Preparações e Lâminas Aparelhos de barbear, não elétricos 6,3            2,7            -57,6%

de Barbear Lâminas de barbear, de segurança, de metais comuns 3,0            2,5            -15,7%

Preparações para barbear (antes, durante ou após) 0,0            0,1            78,3%

Cremes para Pele / Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas 2,2            1,3            -41,0%

Protetores / Bronzeadores Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados, etc 1,6            1,6            -0,5%

Desodorantes
Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, em outras 
formas 1,3            1,3            5,9%

Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, líquidos 1,7            1,4            -19,9%

Maquilagens e Talcos Outros produtos de maquiagem para os olhos 0,0            0,0            12035,5%

Pós, incluídos os compactos, para maquiagem 0,1            0,7            401,2%

Preparações para manicuros e pedicuros 0,3            0,2            -20,5%

Produtos de maquiagem para os lábios 0,5            0,8            50,0%
Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel (produtos de 
maquiagem para os olhos) 0,8            0,9            4,6%

Tissues Lenços, incluindo os de desmaquiar, e toalhas de mão, de papel 0,2            0,3            56,3%

Papel higiênico 0,7            1,8            143,2%

Toalhas de mesa e guardanapos, de papel 0,2            0,2            9,5%

Fragrâncias Águas-de-colônia 0,5            0,9            83,9%

Perfumes (extratos) 0,0            0,0            26516,9%

Cutelaria Tenazes, pinças, ferramentas manuais semelhantes de metais comuns 0,1            0,1            36,6%

Tesouras e suas lâminas, de metais comuns 0,4            0,5            7,8%
Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo 
as limas para unhas) 0,3            0,1            -83,0%

Outros Agarbate e outras preparações odoriferas que atuem por combustão 0,0            0,0            5,9%

Outras preparações para perfumar ou desodorizar ambientes 0,0            0,0            288,2%

Outros produtos de perfumaria ou toucador, preparados, etc. 0,2            0,3            80,6%

Sais perfumados e outras preparações para banhos 0,0            0,0            2113,6%

Escovas, Pentes e Pincéis Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, cílios, etc 0,0            0,0            57,6%
Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes, de borracha 
endurecida ou de plásticos 0,0            0,0            17,5%
Pincéis e escovas, para artistas, pincéis de escrever e pincéis semelhantes 
para aplicação de produtos cosméticos 0,1            0,2            107,5%

Preservativos Preservativos de borracha vulcanizada, não endurecida 0,0            0,0            -37,3%

TOTAL HPPC 58,7            51,9            -11,6%  

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

 
A tabela a seguir apresenta os dados de exportação em toneladas por produto no mês 
de dezembro 2014-2015. 
                                                                                                                                                                           Dados em Toneladas 

Categoria Descrição dos produtos 2014 2015 Variação

Sabonetes Outros produtos/preparações de toucador, em barras, pedaços, etc. 1.466,6         1.917,0         30,7%

Outros sabões 1.184,7         816,9            -31,0%

Outros sabões/produtos/preparações, em barras, pedaços, etc. 970,9            392,7            -59,5%

Preparações tensoativas, para lavagem e limpeza 1.289,2         621,0            -51,8%

Produtos e preparações organânicas tensoativos, para lavar pele 189,3            315,5            66,6%

Sabões de toucador, sob outras formas 108,8            48,4             -55,5%

Sabões medicinais, em barras, pedaços, figura moldada, etc. 270,3            0,1               -100,0%

Produtos para Cabelos Laquês para o cabelo -                 0,4               

Outras preparações capilares 2.097,1         1.949,0         -7,1%

Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos 19,0             30,4             59,5%

Xampus para os cabelos 1.597,0         1.893,8         18,6%

Higiene Oral Dentifrícios 1.459,7         1.430,9         -2,0%

Escovas de dentes, incluindo as escovas para dentaduras 25,0             14,0             -44,1%

Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) 7,5               6,8               -8,6%

Outras preparações para higiene bucal ou dentária, etc. 1.480,6         1.056,7         -28,6%

Descartáveis
Absorventes e tampões higiênicos, cueiros e fraldas para bebês e artigos 
higiênicos semelhantes, de qualquer matéria 692,4            1.340,7         93,6%

Outros artigos de pastas (ouates) de algodão 24,5             22,6             -7,6%

Tissues Lenços, incluindo os de desmaquiar, e toalhas de mão, de papel 107,1            171,0            59,6%

Papel higiênico 413,3            675,9            63,5%

Toalhas de mesa e guardanapos, de papel 66,8             102,3            53,1%

Desodorantes
Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, em outras 
formas 252,6            289,9            14,8%

Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, líquidos 216,9            181,8            -16,2%

Cremes para Pele / Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas 165,9            130,4            -21,4%

Protetores / Bronzeadores Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados, etc 84,5             69,3             -18,0%

Preparações e Lâminas Aparelhos de barbear, não elétricos 301,7            126,4            -58,1%

de Barbear Lâminas de barbear, de segurança, de metais comuns 68,2             59,5             -12,8%

Preparações para barbear (antes, durante ou após) 4,2               8,2               96,3%

Maquilagens e Talcos Outros produtos de maquiagem para os olhos 0,1               0,8               1089,1%

Pós, incluídos os compactos, para maquiagem 18,0             77,5             329,6%

Preparações para manicuros e pedicuros 34,4             23,8             -30,7%

Produtos de maquiagem para os lábios 14,3             19,8             39,2%
Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel (produtos de 
maquiagem para os olhos) 23,4             26,3             12,1%

Fragrâncias Águas-de-colônia 29,1             52,1             79,0%

Perfumes (extratos) 0,0               2,4               241300,0%

Outros Agarbate e outras preparações odoriferas que atuem por combustão 2,3               4,4               95,3%

Outras preparações para perfumar ou desodorizar ambientes 1,6               21,0             1222,7%

Outros produtos de perfumaria ou toucador, preparados, etc. 21,4             26,9             25,9%

Sais perfumados e outras preparações para banhos 0,0               0,1               6300,0%

Cutelaria Tenazes, pinças, ferramentas manuais semelhantes de metais comuns 10,2             5,9               -41,7%

Tesouras e suas lâminas, de metais comuns 18,1             15,3             -15,0%
Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo as 
limas para unhas) 5,7               1,0               -82,1%

Escovas, Pentes e Pincéis Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, cílios, etc 1,5               1,8               20,2%
Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes, de borracha 
endurecida ou de plásticos 0,7               0,6               -15,7%
Pincéis e escovas, para artistas, pincéis de escrever e pincéis semelhantes 
para aplicação de produtos cosméticos 2,2               3,9               77,8%

Preservativos Preservativos de borracha vulcanizada, não endurecida 0,0               0,0               31,3%

TOTAL HPPC 14.746,9     13.955,5     -5,4%  
                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                     Fonte: MDIC/SECEX 
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Importação de Produtos de HPPC em US$ (DEZEMBRO) 2014-2015  

 

A tabela a seguir apresenta os dados de importação por produto no mês de dezembro 
2014- 2015. 
                                                                                                                                                                              Dados em US$ Milhões FOB 

Categoria Descrição de produtos 2014 2015 Variação

Desodorantes
Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, em outras 
formas 0,4            0,8            134,6%

Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, líquidos 20,8          9,0            -56,7%

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

Protetores / Bronzeadores Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados, etc 4,0            2,9            -28,4%

Fragrâncias Águas-de-colônia 2,0            3,7            81,4%

Perfumes (extratos) 0,9            1,4            62,1%

Higiene Oral Dentifrícios 2,3            1,4            -38,5%

Escovas de dentes, incluindo as escovas para dentaduras 2,2            2,8            23,6%

Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) 0,2            0,0            -92,9%

Outras preparações para higiene bucal ou dentária, etc. 1,3            0,9            -33,2%

Maquilagens e Talcos Outros produtos de maquiagem para os olhos 0,0            0,0            -60,8%

Pós, incluídos os compactos, para maquiagem 0,9            0,8            -5,7%

Preparações para manicuros e pedicuros 0,2            0,1            -12,4%

Produtos de maquiagem para os lábios 0,5            1,0            91,7%
Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel (produtos de 
maquiagem para os olhos) 1,9            2,3            17,6%

Produtos para Cabelos Laquês para o cabelo 0,0            0,0            -31,3%

Outras preparações capilares 2,6            2,3            -12,4%

Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos 0,0            0,0            -84,1%

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

Preservativos Preservativos de borracha vulcanizada, não endurecida 4,1            3,3            -21,0%

Descartáveis
Absorventes e tampões higiênicos, cueiros e fraldas para bebês e artigos 
higiênicos semelhantes, de qualquer matéria 5,6            3,2            -43,6%

Outros artigos de pastas (ouates) de algodão 0,0            0,0            669,6%

Sabonetes Outros produtos/preparações de toucador, em barras, pedaços, etc. 0,1            0,4            417,9%

Outros sabões 0,2            0,0            -88,6%

Outros sabões/produtos/preparações, em barras, pedaços, etc. 1,1            0,2            -79,7%

Preparações tensoativas, para lavagem e limpeza 1,3            0,9            -28,7%

Produtos e preparações organânicas tensoativos, para lavar pele 0,4            0,9            104,5%

Sabões de toucador, sob outras formas 0,0            0,2            357,5%

Sabões medicinais, em barras, pedaços, figura moldada, etc. 0,0            0,0            -61,0%

Escovas, Pentes  Pincéis Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, cílios, etc 1,0            1,0            3,6%
Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes, de borracha 
endurecida ou de plásticos 0,4            0,2            -51,0%
Pincéis e escovas, para artistas, pincéis de escrever e pincéis semelhantes 
para aplicação de produtos cosméticos 0,8            1,2            48,7%

Preparações e Lâminas Aparelhos de barbear, não elétricos 1,9            0,9            -50,5%

de Barbear Lâminas de barbear, de segurança, de metais comuns 1,7            0,8            -51,7%

Preparações para barbear (antes, durante ou após) 0,5            0,4            -20,6%

Cutelaria Tenazes, pinças, ferramentas manuais semelhantes de metais comuns 0,3            0,4            28,0%

Tesouras e suas lâminas, de metais comuns 1,0            0,6            -42,0%
Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo 
as limas para unhas) 0,5            0,5            1,6%

Outros Agarbate e outras preparações odoriferas que atuem por combustão 0,2            0,1            -62,0%

Outras preparações para perfumar ou desodorizar ambientes 0,9            0,2            -76,1%

Outros produtos de perfumaria ou toucador, preparados, etc. 1,0            0,8            -20,4%

Sais perfumados e outras preparações para banhos 0,0            0,0            -7,8%

Tissues Lenços, incluindo os de desmaquiar, e toalhas de mão, de papel 0,4            0,3            -23,4%

Papel higiênico 0,0            0,0            3215,8%

Toalhas de mesa e guardanapos, de papel 0,2            0,1            -14,5%

TOTAL HPPC 68,5            50,9            -25,7%  

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

 

A tabela a seguir apresenta os dados de importação em toneladas por produto no mês 
de dezembro 2014- 2015.  
                                                                                                                                                                         Dados em Toneladas 

Categoria Descrição dos produtos 2014 2015 Variação

Desodorantes
Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, em outras 
formas 25,9             41,1             59,0%

Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes, líquidos 3.176,5         1.170,3         -63,2%

Sabonetes Outros produtos/preparações de toucador, em barras, pedaços, etc. 15,6             175,6            1022,5%

Outros sabões 84,4             9,0               -89,3%

Outros sabões/produtos/preparações, em barras, pedaços, etc. 467,7            147,5            -68,5%

Preparações tensoativas, para lavagem e limpeza 653,9            414,2            -36,7%

Produtos e preparações organânicas tensoativos, para lavar pele 126,7            169,3            33,6%

Sabões de toucador, sob outras formas 3,6               46,4             1182,8%

Sabões medicinais, em barras, pedaços, figura moldada, etc. 5,1               1,3               -73,8%

Descartáveis
Absorventes e tampões higiênicos, cueiros e fraldas para bebês e artigos 
higiênicos semelhantes, de qualquer matéria 1.026,1         684,9            -33,3%

Outros artigos de pastas (ouates) de algodão 0,0               2,0               9600,0%

Produtos para Cabelos Laquês para o cabelo 3,5               2,3               -32,6%

Outras preparações capilares 327,7            349,4            6,6%

Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos 1,2               0,1               -92,7%

Xampus para os cabelos 227,0            296,2            30,5%

Higiene Oral Dentifrícios 404,1            195,6            -51,6%

Escovas de dentes, incluindo as escovas para dentaduras 299,4            305,4            2,0%

Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) 14,1             1,6               -88,7%

Outras preparações para higiene bucal ou dentária, etc. 366,5            133,9            -63,5%

Cremes para Pele / Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas 290,8            261,9            -9,9%

Protetores / Bronzeadores Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados, etc 207,7            193,4            -6,9%

Fragrâncias Águas-de-colônia 171,3            416,1            142,9%

Perfumes (extratos) 38,4             20,9             -45,6%

Maquilagens e Talcos Outros produtos de maquiagem para os olhos 3,5               0,2               -95,2%

Pós, incluídos os compactos, para maquiagem 140,5            59,2             -57,9%

Preparações para manicuros e pedicuros 9,9               7,9               -20,0%

Produtos de maquiagem para os lábios 26,5             64,4             143,1%
Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel (produtos de 
maquiagem para os olhos) 128,7            114,0            -11,4%

Cutelaria Tenazes, pinças, ferramentas manuais semelhantes de metais comuns 37,1             43,8             18,0%

Tesouras e suas lâminas, de metais comuns 215,4            89,8             -58,3%
Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo as 
limas para unhas) 100,9            81,2             -19,6%

Preparações e Lâminas Aparelhos de barbear, não elétricos 188,8            84,4             -55,3%

de Barbear Lâminas de barbear, de segurança, de metais comuns 56,9             39,9             -29,8%

Preparações para barbear (antes, durante ou após) 90,3             88,2             -2,3%

Tissues Lenços, incluindo os de desmaquiar, e toalhas de mão, de papel 225,7            133,8            -40,7%

Papel higiênico 0,1               21,7             21995,9%

Toalhas de mesa e guardanapos, de papel 19,9             31,6             58,8%

Escovas, Pentes e Pincéis Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, cílios, etc 65,0             66,7             2,6%
Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes, de borracha 
endurecida ou de plásticos 152,6            38,1             -75,0%
Pincéis e escovas, para artistas, pincéis de escrever e pincéis semelhantes 
para aplicação de produtos cosméticos 69,8             62,4             -10,6%

Outros Agarbate e outras preparações odoriferas que atuem por combustão 74,3             24,1             -67,5%

Outras preparações para perfumar ou desodorizar ambientes 187,1            16,8             -91,0%

Outros produtos de perfumaria ou toucador, preparados, etc. 149,3            118,7            -20,5%

Sais perfumados e outras preparações para banhos 3,0               2,7               -9,0%

Preservativos Preservativos de borracha vulcanizada, não endurecida 244,7            94,4             -61,4%

TOTAL HPPC 10.127,1     6.322,7       -37,6%  
                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                Fonte: MDIC/SECEX 
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Exportação por País de HPPC (DEZEMBRO) 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 dezembro 2014-2015. 
 

Descrição do País 
2014 (US$ 

Milhões FOB) 
2015 (US$ 

Milhões FOB) 
Variação Represent. (%) 

Argentina 8,4 7,4 -12,1% 14,3% 

Venezuela 10,3 5,8 -43,6% 11,2% 

Colômbia 5,5 5,1 -8,5% 9,8% 

México 4,0 5,0 24,6% 9,6% 

Chile 5,6 4,8 -15,2% 9,2% 

Paraguai 3,0 3,6 21,2% 7,0% 

Uruguai 1,9 3,2 69,0% 6,1% 

Peru 3,2 3,0 -7,2% 5,7% 

Bolívia 1,9 1,9 4,3% 3,7% 

Estados Unidos 1,2 1,5 26,4% 2,8% 

Portugal 0,6 1,1 96,1% 2,2% 

Panamá 1,4 0,9 -37,5% 1,7% 

Equador 1,3 0,9 -33,4% 1,7% 

Cuba 2,3 0,7 -71,1% 1,3% 

Alemanha 0,2 0,7 210,6% 1,3% 

TOTAL TOP 15 50,8 45,6 -10,2%  

TOTAL HPPC 58,7 51,9 -11,6%  

                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        Fonte: MDIC/SECEX 
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Importação por País de HPPC (DEZEMBRO) 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 dezembro 2014-2015. 
 

Descrição do País 
2014 (US$ 

Milhões FOB) 

2015 (US$ 
Milhões 
FOB) 

Variação Represent. (%) 

Argentina 24,2 12,0 -50,2% 23,7% 

Estados Unidos 7,2 6,9 -4,9% 13,6% 

China 6,7 5,0 -24,4% 9,9% 

França 3,9 5,0 28,1% 9,8% 

Malásia 0,5 3,2 543,8% 6,3% 

México 5,6 2,1 -63,2% 4,0% 

Alemanha 2,3 2,0 -15,0% 3,9% 

Itália 1,4 1,7 23,6% 3,4% 

Espanha 1,9 1,5 -23,7% 2,9% 

Colômbia 1,2 1,4 17,0% 2,7% 

Canadá 1,0 1,3 39,1% 2,7% 

Índia 2,8 0,7 -73,8% 1,4% 

Irlanda 0,4 0,7 104,0% 1,4% 

Coreia do Sul 0,6 0,7 22,8% 1,4% 

Filipinas - 0,7 - 1,3% 

TOTAL TOP 15 59,7 44,9 -24,8%  

TOTAL HPPC 68,5 50,9 -25,7%  

                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                   Fonte: MDIC/SECEX      


