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RESUMO 

O artigo desenvolvido teve como objetivo demonstrar a importância e evolução do 

setor HPPC, no Brasil e no cenário internacional. Através dos dados apresentados é 

possível notar como este setor tem evoluído de forma expansiva devido as novas 

características da sociedade mundial, que tem como preocupação a aparência e o 

bem estar, este motivo é apenas um dos muitos que ajudam o crescimento do setor, 

reflexo desta característica pode ser visto também no Brasil, que vem se inserindo 

de forma a se tornar cada dia mais competitivo nos mercados em ascensão, sendo a 

Colômbia atualmente um dos mercados de maiores oportunidades para o Brasil 

devido a evolução econômica e cultural de sua sociedade. 
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INTRODUÇÃO  

A preocupação com o setor de HPPC (Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) 

no Brasil teve início no ano de 1941, com o surgimento da associação SIPATESP 

(Sindicato da Indústria de Perfumaria e Artigos de Toucador no Estado de São 

Paulo), que hoje trabalha em união com a ABIHPEC (Associação Brasileira da 

Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) no ambiente nacional e 

internacional. 

 A indústria de HPPC é um segmento da indústria química cuja atividade básica é a 

manipulação de fórmulas. Atualmente o Brasil ocupa a terceira posição no ranking 

mundial do seguimento, devido ao constante crescimento do setor que está próximo 

a 10% ao ano, segundo ABIHPEC. Esse crescimento pode ser justificado por vários 

fatores, sendo alguns deles, o aumento do consumo pelas classes D e E, o 

progresso no uso de novas tecnologias e a inserção das mulheres no mercado de 

trabalho que acabam cada vez mais se preocupando com a beleza e o bem estar.   

 

OBJETIVO 

Demonstrar através de estudos e pesquisas a evolução no setor de HPPC no Brasil 

e como as empresas nacionais vem enfrentando as dificuldades de inserção no 

comércio internacional, assim como os possíveis meios e estratégias que possam 

ser adotadas para melhoria e também maior participação do setor no âmbito 

internacional.  

 



METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste artigo foi a pesquisa bibliográfica. “A pesquisa 

bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas 

(em livros, revistas, etc.)” (RAMPAZZO, 2005, p.53). Também utilizamos a pesquisa 

descritiva. “A pesquisa descritiva, como diz o próprio nome, descreve uma realidade 

tal como esta se apresenta” (FONSECA, 2009, p. 22). 

 

DESENVOLVIMENTO 

Responsável por mais de 1,8% do PIB nacional, a indústria brasileira de HPPC 

segue representando 9,4% do consumo mundial e ocupa uma fatia de mais de 53% 

do mercado latino-americano, tendo como principais destinos Argentina, Chile, 

Venezuela, México e a Colômbia, um país que vem sendo um mercado potencial 

para  investimentos das empresas nacionais, que cada vez mais tem importado esse 

tipo de produto do Brasil, com um crescimento de 10,9% no ano de 2014. 

Tabela 1 - Destino das Exportações brasileiras do setor (TOP TEN) 

 

Fonte: Aliceweb, 2015 

 

No geral, observa-se uma correlação direta entre o consumo per capita de HPPC 

com a renda per capita. O setor de HPPC é sensivelmente dependente da renda, o 

que significa que qualquer aumento de renda incremental implica aumento de suas 

vendas (BNDS, 2007). 

Uma empresa brasileira que vem atuando nesse mercado e que tem grandes 

possibilidades de crescimento tanto internamente quanto externamente é a L’acqua 

di Fiori, que foi fundada em 1980 e produz perfumes e cosméticos com qualidade 

internacional. A empresa sempre busca atender seus consumidores da melhor 

maneira possível investindo em novas linhas que se adequem ao gosto de cada um. 



A empresa foi uma das primeiras a adotar o sistema de franchising e hoje são mais 

de 1.200 pontos de venda no país. (L’ACQUA DI FIORI, 2015). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Com base nas informações citadas acima podemos identificar o crescimento e a 

valorização da indústria de HPPC, como também é possível detectar as diretrizes 

sobre os mercados em ascensão. Após estudos dos dados foi identificado que  a 

Colômbia vem se desenvolvendo cada vez mais e conta com um crescente aumento 

no PIB desde 2009, o que gera um crescimento paralelo no consumo de produtos da 

indústria de HPPC, pois cada vez mais a sociedade atual se preocupa com os 

cuidados ligados à saúde e bem estar. 

Após o desenvolvimento desta pesquisa foi possível constatar, a compatibilidade de 

adaptação da empresa L’aqua di Fiori, uma empresa brasileira que possui em seus 

produtos a principal característica de serem altamente adaptáveis à regulamentação 

e as necessidades do mercado internacional. A empresa também possui um sistema 

de aberturas de franquias de baixo custo, com rápido retorno de lucro, realizando 

grandes investimentos em tecnologia e no designer de seus produtos juntamente 

com um forte marketing internacional. Com a inserção desta empresa em um 

mercado que esteja em constante crescimento como o colombiano, podemos obter 

maior êxito no investimento, como também expandir o projeto de maneira rápida e 

eficaz em outros potenciais mercados para o Brasil, consequentemente aumentando 

o consumo de produtos HPPC brasileiros na Colômbia e no mercado externo, 

gerando assim maior participação dos produtos deste setor na balança comercial do 

país.  
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