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A Bandeirante Brazmo sabe que os mercados
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a preservação de nosso planeta.
Se você busca alternativas para
um futuro sustentável, conte conosco.
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Nossa tecnologia,
sua solução sustentável.

Cuidar bem de voCê
é o mais importante
para nós, mas é apenas
o Começo do nosso
trabalho.
Quando você usa nossos produtos de higiene pessoal,
cuida de si mesmo e também nos ajuda a cuidar
do planeta. Afinal, fazemos tudo com responsabilidade.
E seu gesto, combinado ao de milhares de consumidores,
nos ajuda a construir um futuro melhor.

Cada gesto conta.
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ABIHPEC 2012

Caro leitor,
O anuário do setor de HPPC (Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) é uma publicação que busca
apresentar um panorama do segmento, auxiliando empresas, pesquisadores, estudantes, mídia, parceiros, fornecedores e outros a compreenderem a evolução dessa
indústria, representada oficialmente pela ABIHPEC.
Nesta edição contamos com a contribuição valiosa de executivos de renome, que disponibilizaram seu
tempo e forneceram informações para que construíssemos um material completo, com o objetivo de ser
eficaz e útil para todos os interessados em nosso mercado. Agradecemos a todos que se comprometeram
com nossa publicação, o que permitiu formatação de
um material diferenciado, com abordagens de interesse
a toda a cadeia produtiva.
A formatação deste material segue a divisão de setores da ABIHPEC, mostrando novidades de áreas específicas e com temas diversos, buscando focar o desenvolvimento organizado do setor. Dessa maneira será
possível, também transmitir ao leitor um pouco das
informações institucionais de nossa Entidade, que em
2012 completa 17 anos nos quais registramos crescimento real da indústria acima dos dois dígitos anuais.
Todos os textos são apresentados em três idiomas,
para ampliar ao máximo a rede de beneficiados pela
divulgação dessas informações. O material estará disponível também em versão online, permitindo inclusive
a navegação por meio de aparelhos de comunicação
móvel, tais como tablets e celulares.

EDITORIAL

EDITORIAL

Dear reader,
The yearbook of the CT&F (Cosmetics, Toiletries
and Fragrances) sector is a publication that seeks
to present a panorama of the segment, aiding businesses, researchers, students, the media, partners,
suppliers and others to understand the evolution of
this industry, officially represented by ABIHPEC.
In this edition we have had the valuable contribution of renowned executives, who granted us some
of their time and provided information so that we
could develop a comprehensive material, designed
to be effective and useful to all those interested
in our market. We thank everyone who dedicated
themselves to our publication, which allowed us to
prepare a differentiated material, with items of interest for the whole productive chain.
The format of this material follows the division
of sectors of ABIHPEC, presenting the latest news
from specific areas, with various themes, seeking to
focus on the organized development of the sector.
In this way, it will also be possible to convey to the
reader some institutional information about our Organization, which in 2012 completes 17 years of
existence, during which we have seen real, two digit
per annum growth in the industry.
All the texts are presented in three languages, to
widen the network of those benefitted by the publication of this information to the maximum. The material will also be available online, permitting navigation using mobile communication devices such as
tablets and mobile phones.

Estimado lector,
El anuario del sector de HPPC (Higiene Personal,
Perfumería y Cosméticos) es una publicación que
busca presentar un panorama del segmento, ayudando a las empresas, investigadores, estudiantes,
media, aliados, proveedores y otros a comprender
la evolución de esta industria, representada oficialmente por ABIHPEC .
En esta edición contamos con la contribución valiosa de ejecutivos de renombre, que han dispuesto
su tiempo y nos proveyeron de informaciones para
que construyésemos un material completo, con el
objetivo de ser eficaz y útil a todos los interesados en nuestro mercado. Agradecemos a todos los
que se comprometieron con nuestra publicación, lo
que ha permitido el formato de un material diferenciado, con asuntos de interés en toda la cadena
productiva.
El formato de este material sigue la división de
los sectores de ABIHPEC, mostrando novedades en
las áreas específicas y con diversos temas, buscando focalizar el desarrollo organizado del sector.
De esta manera, también, será posible transmitir al
lector un poco de las informaciones institucionales
de nuestra Entidad, que en 2012 completa 17 años,
en los cuales registramos un crecimiento real de la
industria encima de los dos dígitos anuales.
Todos los textos se presentan en tres idiomas,
para ampliar al máximo la red de beneficiados en
la difusión de estas informaciones. El material también estará disponible en versión online, permitiendo
inclusive la navegación por medio de aparatos de
comunicación móvil, tales como tablets y celulares.

Good reading!
João Carlos Basilio
President of ABIHPEC

¡Buena lectura!
João Carlos Basilio
Presidente de ABIHPEC

Boa leitura!
João Carlos Basilio
Presidente da ABIHPEC
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A ABIHPEC, Associação Brasileira da Indústria de
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, representa
o setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
(HPPC) nacional e internacionalmente pautada pela
defesa das Boas Práticas de Fabricação, resguardando
a segurança dos consumidores. Suas associadas representam 94% do segmento, mostrando a pujança da
entidade frente ao segmento e à economia nacional.
Em 2011 o setor faturou R$29,4 bilhões em valores
Ex-Factory, o que representa 1,7% do PIB brasileiro.
No mesmo período foi responsável por 4.66 milhões
de oportunidades de trabalho, crescimento de 312,9%
desde 1994, com média de 9,9% ao ano.

ABIHPEC representa 94%
do segmento HPPC do Brasil
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Setor de HPPC
faturou R$29,4 bilhões
em valores
Ex-Factory em 2011,
o que representa 1,7%
do PIB brasileiro

A Entidade foi fundada em 1995, com a
missão de apoiar, desenvolver, estimular e
criar ações e instrumentos que contribuam
para o progresso do setor no Brasil.
Para isso, mantém parcerias com vários órgãos públicos e privados, entre eles a Apex-Brasil, a ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) e o SEBRAE (Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). Atua também em sincronia com o
INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia) e com a ANVISA
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), órgão regulador do setor, que participa e incentiva projetos e eventos da ABIHPEC, como o
combate ao uso de formol.
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Entre as ações da Entidade, está a promoção da inovação e do desenvolvimento industrial, com o trabalho do ITEHPEC (Instituto de
Tecnologia e Estudos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), seu braço tecnológico;
o incentivo à internacionalização das indústrias
brasileiras – especialmente por meio do projeto
Beautycare Brazil, coordenado em parceria com
a Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção
de Exportações e Investimentos); parcerias com
entidades similares em outros países; diálogo
com esferas governamentais; atuação na harmonização de regulamentos, participando ativamente em fóruns nacionais e internacionais,
bem como o fortalecimento da imagem, entre
outros temas relacionados ao setor. Além disso, realiza ações em defesa do Meio Ambiente,
com diretoria especializada no tema, que coordena o programa “Dê a Mão para o Futuro: aju-

de a gerar trabalho e renda”, projeto de correta
destinação dos resíduos sólidos urbanos.
Na área social coordena os projetos “De
Bem com Você: a Beleza contra o câncer”, que
realiza oficinas de automaquiagem para diminuir os efeitos dos tratamentos oncológicos,
colaborando com a melhoria da autoestima
das pacientes; e “Pedofilia: não feche os olhos
para isso”, que utiliza as redes de relacionamento para trazer luz ao tema, incentivando o
debate e combatendo este mal.
O trabalho da Associação contribuiu para
a evolução do Brasil a 3º maior mercado consumidor de Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosméticos do mundo, sendo o primeiro em
Fragrâncias e Desodorantes, e o segundo em
Banho, Cabelos, Infantis, Masculinos, Higiene
Oral e Proteção Solar: categorias de produtos
voltadas aos cuidados da saúde.
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A ABIHPEC se coloca ao lado de iniciativas
que têm como foco promover o crescimento
da cadeia produtiva. Nesse sentido, apoia a realização da Hair Brasil – Feira Internacional de
Beleza, Cabelos e Estética. Para o presidente da
Feira, Francisco Santos, essa parceria “vai propiciar o incremento das relações entre a indústria e os salões e centros de beleza de todo
o Brasil”, permitindo, de um lado, o constante aprimoramento de produtos e, de outro, a
qualificação dos serviços oferecidos aos consumidores, organizando e profissionalizando
ainda mais o setor de beleza. Santos destaca,
ainda, que a presença da Associação trouxe
para a Hair Brasil um reforço institucional em
todas as áreas de governo. “Com a participação
efetiva do Beautycare Brazil ampliamos a visita de compradores internacionais e levamos
nossa mensagem nos vários eventos em que a
ABIHPEC participa no Exterior, o que gera, além
do Projeto Comprador, um aumento da visitação independente, tão importante para as exportações brasileiras”. O grande objetivo dessa
parceria, acrescenta Francisco Santos, “é muito
mais amplo e prevê que cada uma das organizações use de suas competências e influências
em ações para valorizar a indústria e contribuir
para o desenvolvimento do mercado brasileiro
de produtos para cabelos, estética e beleza”.

Outra realização que recebe o apoio
institucional da ABIHPEC é o Men’s Beauty
Show – Congresso de Cosmética, Estética e
Bem-Estar Masculino. Na opinião de Maria
Amélia Abdala, diretora de Comunicação da
Targets Eventos, responsável pela realização, “para o sucesso de qualquer evento é
necessária a colaboração de uma associação
que defenda e contribua fortemente para o
desenvolvimento do mercado em que atua.
Contar com o apoio oficial da ABIHPEC representa, sem dúvida nenhuma, uma vitória
para o congresso e a certeza de que estamos
no caminho certo”.
No âmbito internacional, a ABIHPEC também estabelece parcerias estratégicas. Participa do CASIC (Conselho das Associações da
Indústria Latino-Americana de Cosméticos),
órgão que integra as Entidades similares na
América Latina. Mantém estreita relação com
o PCPC (Personal Care Products Council) entidade que representa a indústria norte-americana de HPPC, e com a Cosmetics Europe,
que congrega a indústria europeia do setor
de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos,
além de outras entidades relevantes como o
AIC (Associação dos Industriais de Cosmética,
Perfumaria e Higiene Corporal), e JCIA (Japan
Cosmetic Industry Association).

No âmbito internacional,
a ABIHPEC estabelece
parcerias estratégicas
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ABIHPEC: Representativeness and Defense
of the Personal Hygiene, Perfumery
and Cosmetics Industry
rectorate specialized in the topic, which coordinates
the “Give a Hand to the Future: Help to create work
and income” program, a project for correct disposal of solid urban wastes.
Within the social area, it coordinates the projects of “De Bem com você, a Beleza contra o Câncer
- At Peace with Yourself – Beauty against Cancer”,
which carries out self-makeup workshops to decrease the effects of oncologic treatments, collaborating with the improvement of patients’ selfesteem; and “Pedofilia: Não feche os olhos para
isso - Pedophilia: Don’t shut your eyes on it”, which
uses dating networks to shine light onto the topic,
encouraging a discussion and fighting this evil.
The work of the Association has contributed to
elevating Brazil to 3rd largest consumer market of
Personal Hygiene, Perfumery and Cosmetics in the
world, being the first in Fragrances and Deodorants, and second in Bath, Hair, Child, Men, Oral Hygiene and Sun Protection: Categories of products
aimed at health care.
The Association was founded in 1995 with the
mission of supporting, developing, stimulating and
creating actions and instruments that contribute to
the progress of the sector in Brazil.
In order for this, it maintains partnerships with
several public and private institutions, among them
Apex-Brasil, ABDI (Brazilian Industrial Development Agency) and SEBRAE (Brazilian Support Ser-
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vice for Micro and Small Companies). It also acts in
sync with INMETRO (National Metrology, Quality
and Technology Institute) and with ANVISA (National Health Surveillance Agency), a regulatory
institute of the sector, which participates and encourages projects and events of ABIHPEC, such as
fighting against the use of formaldehyde.
ABIHPEC places itself beside initiatives that are
focused on promoting the growth of the productive chain. In this sense, it supports carrying out
Hair Brasil – International Beauty, Hair and Esthetics Fair. For the president of the Fair, Francisco
Santos, this partnership “will afford the furthering
of relations among the industry and the beauty salons and centers throughout Brazil”, allowing, on
one hand, constant improvement in products and,
on the other, the qualification of services offered
to consumers, organizing and professionalizing
the beauty sector even more. Santos even points
out that the presence of the Association has introduced an institutional reinforcement to Hair Brasil
in all areas of the government. “With the effective participation of Beautycare Brazil we have
expanded visits by international buyers and taken
our message to several events where ABIHPEC
participates overseas, which generates, in addition
to the Buyer Project, an increase in independent
visitation so important for Brazilian exports”. The
major objective of this partnership, adds Francisco

Santos, “is much broader and predicts that each
one of the organizations uses its expertise and influences in actions to appreciate the industry and
contribute to developing the Brazilian market of
hair, esthetics and beauty products”.
Another event that receives institutional support
from ABIHPEC is the Men’s Beauty Show – Men’s
Cosmetics, Esthetics and Well-Being Convention.
In Maria Amélia Abdala’s opinion, communications director of Targets Eventos, in charge of the
event, “for the success of any event it is necessary
to collaborate with an association that defends and
strongly contributes to developing the market where
it operates. Having the official support of ABIHPEC
represents, without a doubt, a victory for the convention and certainly that we are on the right path”.
On an international scope, ABIHPEC also sets
strategic partnerships. It participates in CASIC
(Council of Associations from the Latin American
Cosmetics Industry), an institution that joins the similar Entities in Latin America. It maintains a close relation with PCPC (Personal Care Products Council)
an entity that represents the American HPPC industry, and with Cosmetics Europe, which assembles the
European industry of the Personal Hygiene, Perfumery and Cosmetics sector, in addition to other relevant entities such as AIC (Association of Cosmetics,
Perfumery and Bodily Hygiene Industries) and JCIA
(Japan Cosmetic Industry Association).
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E n g lish V ersion

ABIHPEC, the Brazilian Association for the Cosmetics, Toiletry and Fragrances Industry, represents the Cosmetics, Toiletries and Fragrances sector, nationally and internationally regulated by the
defense of Good Manufacturing Practices, protecting the safety of consumers. Its associates represent 94% of the segment, showing the strength
of the Association facing the segment and domestic economy.
In 2011, the sector earned R$29.4 billion in ExFactory amounts, which represents 1.7% of Brazil’s
GDP. During the same period, it was responsible for
4.66 million job opportunities, a growth of 312.9%
since 1994, with an average of 9.9% per year.
Among the actions of the Entity is promoting innovation and industrial development, with the work
of ITEHPEC (Institute of Technology and Studies on
Cosmetics, Toiletries and Fragrances), its technological arm; the incentive for globalizing Brazilian industries – especially by means of the Beautycare Brazil project, coordinated in partnership
with Apex-Brasil (Brazilian Trade and Investment
Promotion Agency); partnerships with similar entities in other countries; dialogue with governmental
spheres; acting in harmonizing regulations, actively
participating in national and international forums,
as well as strengthening the image, among others
topics related to the sector. In addition to this, it
performs Environmental defense actions with a di-

INSTITUCIONAL
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ABIHPEC: representatividad y defensa
del sector de Higiene Personal,
Perfumería y Cosméticos
en defensa del Medio Ambiente, con un directorio
especializado en el tema, que coordina el programa
“Dê a Mão para o Futuro: ajude a gerar trabalho e
renda” (“Dele la Mano al Futuro: ayude a generar
trabajo y renta”, proyecto de correcta destinación
de los residuos sólidos urbanos.
En el área social coordina los proyectos “De Bem
com Você: a Beleza contra o câncer” (“Siéntete Bien
Contigo – la Belleza contra el cáncer”), que realiza
talleres de automaquillaje para disminuir los efectos de los tratamientos oncológicos, cooperando
con la mejora en la autoestima de las pacientes; y
“Pedofilia: não feche os olhos para isso” (“Pedofilia: no cierre los ojos a esto”), que utiliza las redes
de relacionamiento para traer luz al tema, incentivando el debate y combatiendo este mal.
El trabajo de la Asociación contribuye a la evolución de Brasil como el 3.er mayor mercado consumidor de Higiene Personal, Perfumería y Cosméticos del
mundo, siendo el primero en Fragancias y Desodorantes, y el segundo en Baño, Cabellos, Infantiles, Masculinos, Higiene Oral y Protección Solar: categorías de
productos orientados a los cuidados de la salud.
La Entidad se fundó en 1995, con la misión de
apoyar, desarrollar, estimular y crear acciones e
instrumentos que contribuyan al progreso del sector en Brasil.
Para esto, mantiene alianzas con varios órganos
públicos y privados, entre ellos Apex-Brasil, ABDI
(Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial) y SE-
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BRAE (Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y
Pequeñas Empresas). También actúa en sincronía con
INMETRO (Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología) y con ANVISA (Agencia Nacional
de Vigilancia Sanitaria), órgano regulador del sector, que participa e incentiva proyectos y eventos de
ABIHPEC, como el combate al uso de formol.
ABIHPEC se coloca al lado de las iniciativas que
tienen como foco promover el crecimiento de la cadena productiva. En este sentido, apoya la realización de Hair Brasil – Feria Internacional de Belleza,
Cabellos y Estética. Para el Presidente de la Feria,
Francisco Santos, esta alianza “va a propiciar el
incremento de las relaciones entre la industria y
los salones y centros de belleza en todo Brasil”,
permitiendo, por un lado, el constante perfeccionamiento de los productos y, por otro, la cualificación
de los servicios ofrecidos a los consumidores, organizando y profesionalizando más aún el sector de
belleza. Santos destaca, también, que la presencia
de la Asociación trajo a Hair Brasil un refuerzo
institucional en todas las áreas de gobierno. “Con
la participación efectiva de Beautycare Brazil ampliamos la visita de compradores internacionales y
llevamos nuestro mensaje a varios eventos en que
ABIHPEC participa en el Exterior, lo que genera,
además del Proyecto Comprador, un aumento de
visitas independientes, tan importante para las exportaciones brasileñas”. El gran objetivo de esta
alianza, añade Francisco Santos, “es mucho más

amplio y prevé que cada una de las organizaciones haga uso de sus competencias e influencias en
acciones que valorizan la industria y contribuyen
al desarrollo del mercado brasileño de productos
para cabellos, estética y belleza”.
Otra realización que recibe el apoyo institucional de ABIHPEC es Men’s Beauty Show – Congreso
de Cosmética, Estética y Bienestar Masculino. En
la opinión Maria Amélia Abdala, directora de Comunicación de Targets Eventos, responsable por la
realización, “para el éxito de cualquier evento se
necesita de la colaboración de una asociación que
defienda y contribuya fuertemente con el desarrollo
del mercado en el que actúa. Contar con el apoyo
oficial de ABIHPEC representa, sin duda alguna,
una victoria en el congreso y la seguridad de que
estamos en el camino correcto”.
En el ámbito internacional, ABIHPEC establece
también alianzas estratégicas. Participa del CASIC
(Consejo de las Asociaciones de la Industria Latino
Americana de Cosméticos), órgano que integra a las
Entidades similares en América Latina. Mantiene estrecha relación con PCPC (Personal Care Products
Council) entidad que representa a la industria norteamericana de HPPC, y con Cosmetics Europe, que
congrega a la industria europea del sector de Higiene
Personal, Perfumería y Cosméticos, además de otras
entidades relevantes como AIC (Asociación de los Industriales de Cosmética, Perfumería e Higiene Corporal), y JCIA (Japan Cosmetic Industry Association).
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versi ó n en espa ñ ol

ABIHPEC, Asociación Brasileña de la Industria
de Higiene Personal, Perfumería y Cosméticos, representa al sector de Higiene Personal, Perfumería
y Cosméticos (HPPC) nacional e internacional y se
pauta en la defensa de las Buenas Prácticas de Fabricación, resguardando la seguridad de los consumidores. Sus asociadas representan el 94% del
segmento, mostrando la potencia de la entidad ante
el segmento y la economía nacional.
En 2011 el sector facturó R$29,4 billones en valores Ex-Factory, lo que representa 1,7% del PIB
brasileño. En el mismo período se responsabilizó
por el 4.66 millones de oportunidades de trabajo, crecimiento de un 312,9% desde 1994, con un
promedio de 9,9% al año.
Entre las acciones de la Entidad, está la promoción
de la innovación y del desarrollo industrial, con el
trabajo de ITEHPEC (Instituto de Tecnología y Estudios de Higiene Personal, Perfumería y Cosméticos),
su brazo tecnológico; el incentivo a la internacionalización de las industrias brasileñas – especialmente
a través del proyecto Beautycare Brazil, coordinado
en alianza con Apex-Brasil (Agencia Brasileña de
Promoción de Exportaciones e Inversiones); alianzas
con entidades similares en otros países; diálogo con
esferas gubernamentales; actuación en la armonización de reglamentos, participando activamente en
fórums nacionales e internacionales, así como en la
fortaleza de la imagen, entre otros temas relacionados al sector. Además de esto, realiza acciones
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Primeiro produto cosmético
de base nanotecnológica é
introduzido no mercado mundial (nanocápsulas de vitamina E) pela L’Oréal.

Luis Del Nero Netto é eleito
Presidente do Sipatesp.
Início da realização do Painel
de Dados de Mercado setorial.

1941
Fundação do Sindicato da Indústria de Perfumaria e Artigos de
Toucador no Estado de São Paulo (SIPATESP).

1980
Jurandyr de Castro encerra seu
mandato após mais de 16 anos
na presidência do SIPATESP, assumindo em seu lugar Vinicio
Rodrigues Bueno.

1982

Fundação da ABIHPEC.
Presidente: João Carlos Basilio

1989

1995

1997

1998

1999

Entre 1995 e 1998, com o advento do Plano Real e a utilização
do câmbio como principal âncora de estabilização da moeda,
a balança comercial brasileira
apresentou déficits entre 3 e 7
bilhões de dólares.

1º associado: Germano Shultz
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João Carlos Basilio inicia sua trajetória como Presidente do Sipatesp.

1984

Assume a presidência do
Sipatesp Mauro Luis Pontes Pinto e Silva.

sipatesp

Primeira pesquisa cooperativada: I
Estudo de Hábitos de Uso e Compra dos produtos de HPPC (Multi I).

Déficit comercial do setor chegou a US$ 163,1 milhões em
1997, e, posteriormente mostrou uma tendência de queda
nos anos seguintes, alcançando US$ 8 milhões em 2001. A
partir de 2002, os resultados
tornaram-se superavitários.

Criação da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA) por meio da Lei nº 9.782.

27

LINHA DO TEMPO

ABIHPEC 2012

Representantes de 15 entidades industriais associaram-se numa Assembleia Geral para fundar a Sociedade Brasileira Pró-Inovação Tecnológica, a Protec.

Os decretos 3.360 e 3.398 reduziram as alíquotas de
IPI de vários produtos, reduzindo as alíquotas para, no
máximo, 20%, com exceção de perfumes e extratos.
Esta redução foi consequência de pleito da ABIHPEC,
que demonstrou o ganho na arrecadação após redução das alíquotas em 1992. Este pleito em 1992 foi
apresentado pelo SIPATESP, com o compromisso de
aumento da arrecadação, onde produtos com 77%
de IPI foram reduzidos para 20%, 30% e 40%.

Criado Projeto Setorial (PS) de promoção de
exportações que foi desenvolvido em parceria
com a Apex-Brasil e que a partir de 2001 colocou
as marcas brasileiras no cenário internacional.

2000

•

Produtos de higiene oral (escova, fio e enxaguatório), absorventes higiênicos e fraldas descartáveis têm a alíquota de IPI reduzida a zero. Condicionadores de cabelo com redução de 10%
para 5%. Mais um pleito bem-sucedido do setor,
publicado através do Decreto 4.398.

•

Forte depreciação do Real, o que incrementou o
superávit para US$ 13,1 bilhões. Em 2003, o superávit atingiu o montante de US$ 24,8 bilhões.

2002
2001

Como consequência da Lei 10.147/5.000 fica introduzida a sistemática de recolhimento monofásico
para as contribuições do PIS e da COFINS para os
produtos de HPPC.

2003
•

Entidades de diversos países da América Latina (Brasil, Argentina, Chile, Peru,
Uruguai, Venezuela, Colômbia, Equador,
México) e da América Central, reúnem-se
para acordar as premissas da Carta Compromisso sobre as diretrizes gerais do Reconhecimento Mútuo.

•

Publicação do Manual de Qualificação de
Fornecedores e do Guia para Avaliação
de Segurança de Produtos Cosméticos,
elaborado pela ANVISA.

•

O Decreto nº 4.946/2003 altera, revoga
e acrescenta dispositivos ao Decreto no
3.945, de 2001, que regulamenta a Medida Provisória no 2.186-16, e trata do acesso e da remessa do patrimônio genético.

Decreto 3.777 reduz alíquota de IPI de 10% para 5%
para sabonete, desodorante e xampu e de 5% para
0% para Creme Dental, como continuidade do pleito da ABIHPEC.
Brasil sedia pela primeira vez a Reunião de Autoridades Sanitárias das Américas.
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•

A Medida Provisória 2.186-16, regulamentada pelo
Decreto nº 3.945/2001, define regras para o acesso
ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado à biodiversidade brasileira.

•

ABIHPEC participa da Feira Cosmoprof Bolonha,
por meio do Beautycare Brazil, levando oito empresas em março.
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A ABIHPEC negocia com a Receita Federal e obtém
para o setor o PIS/COFINS não cumulativo, que havia sido vedado para os sistemas monofásicos de recolhimento destas contribuições. Em contrapartida,
as alíquotas de IPI de diversos produtos são elevadas em 2 pontos percentuais, com ampla vantagem
para o setor.

•

•

SEBRAE entrou como parceiro no PDS já firmado com a ABDI, alavancando os recursos
do Projeto, tornando o PDS tripartite, entre
ABIHPEC, ABDI e SEBRAE.

•

Portaria estabelece as atribuições da Gerência-Geral de Cosméticos (CGCOS) por meio
de Regimento Interno da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA).

•

Criação do Instituto de Tecnologia e Estudos
de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos – ITEHPEC.

Criação do Projeto “Dê a Mão para o Futuro”, da
ABIHPEC.
Publicação do Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos, elaborado pela ANVISA.
Finalmente, depois de muita insistência no
pleito, a alíquota de IPI para o Protetor Solar é
reduzida de 12% para 0%, através do Decreto
5.282 de 23 de novembro.
Criação do Comitê CB-57 da ABNT

•
•

•

2005
•

Resolução RDC 211 subdividiu os produtos de
HPPC em duas categorias (Graus 1 e 2), de acordo com o grau de risco sanitário.

•

Resolução RDC 343 instituiu procedimento totalmente eletrônico para notificação de produtos HPPC grau 1.

•

Brasil aparece na 11ª posição dos países com
depósito de patentes, com 514 documentos de
patentes efetuados no país, segundo pesquisa
realizada na base Derwent.

•

Regras técnicas sanitárias foram harmonizadas
e reconhecidas pelas autoridades sanitárias representantes do Mercosul.

•

Para o setor produtivo, a ANVISA elaborou e disponibilizou manuais de orientação para o setor
de Produtos Cosméticos.

Publicação do Guia de Controle de Qualidade de
Produtos Cosméticos, elaborado pela ANVISA.

•

Decreto 6.159/2007 altera o de no 3.945/2001
que define a composição do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético e estabelece as normas para o seu funcionamento e dispõe sobre o
acesso ao patrimônio genético, a proteção e o
acesso ao conhecimento tradicional associado, a
repartição de benefícios e o acesso à tecnologia
e transferência de tecnologia para sua conservação e utilização.

2007

2006

2004

•

2008
Estado de São Paulo implanta ICMS ST entrando em
vigor a partir de 1º de março de 2008. Vários estados
seguem a mesma sistemática ao longo do tempo: Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso,
Ceará e Pernambuco.
Brasil sedia a reunião de Autoridades Sanitárias dos
países da América Central e Sul para discutir o reconhecimento mútuo na América Latina.
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•

O Estado de Minas Gerais é a primeira Unidade
da Federação que implanta o regime de Substituição Tributária com a antecipação do recolhimento do ICMS, para os Produtos de HPPC.

•

Assinado o Projeto de Desenvolvimento Setorial (PDS) com a ABDI. Este foi o primeiro Projeto da ABDI com uma Associação de Classe.

Países industrializados se comprometem a reduzir as
emissões de GEE em 5,2%, com relação ao que era
emitido em 1990, considerando o período de 2008 a
2012. Na interatividade com as ações globais relativas ao impacto das alterações climáticas, o setor de
produtos cosméticos está desenvolvendo o Projeto
denominado Redução de Emissões de GEE, um “projeto voluntário” que tem sido adotado por algumas
empresas de grande porte.
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Pesquisa cooperativada completa sua sexta edição
com a publicação do VI Estudo de Hábitos de Uso e
Compra dos produtos de HPPC (Multi VI).
Gestão da biodiversidade ganha selo verde no País.
O Life (sigla de Iniciativa Duradoura pela Terra, em
inglês) é voltado a empresas que desenvolvem programas para conservação da biodiversidade ligados
aos seus negócios.
ITEHPEC/ABIHPEC fecham parceria com a Agência
USP de Inovação com o objetivo de proporcionar às
empresas do setor de higiene pessoal, perfumaria e
cosméticos a oportunidade de encontrar soluções
tecnológicas.

ABIHPEC completa 15 anos de atividades.
Sancionada a Lei de Resíduos Sólidos.

2009

2010
2011

•
•
•

2012

4ª edição do Programa de Qualificação de Fornecedores.

Novos sites institucionais: ABIHPEC, ITEHPEC
e Beautycare Brazil
Brasil passa a integrar o comitê ISO/TC217
como PMember
ABIHPEC inicia apoio à feira Hair Brasil e ao
Congresso Men’s Beauty Show

Brasil sedia reunião ISO/TC217.
Diretoria do CASIC realiza reunião em Florianópolis (SC).
Criação do Conselho Científico-Tecnológico do ITEHPEC
Assinatura de termo de compromisso do Dê a Mão para
o Futuro com o Governo de São Paulo.
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TIMELINE
1941: Foundation of SIPATESP (Fragances and Toiletry Industry Union of the State of São Paulo)
1º member: Germano Shultz
1980: Jurandyr Castro ends his mandate after more
than 16 years as president of SIPATESP, assuming
Vinicio Rodrigues Bueno.
1982: Assumes the Presidency of Sipatesp Mauro
Silva and Luis Pontes Pinto.
1984: Luis Del Nero Netto is elected President of
Sipatesp.
Beginning of execution Panel Market Data of sector.
1989: First cooperative research: I Study of CT&F
product use and purchase habits (Multi I)
João Carlos Basilio starts his career as President of
Sipatesp.
1995: Foundation of ABIHPEC.
President: João Carlos Basilio
First cosmetic product based on nanotechnology is
introduced in the world market (nanocapsules of vitamin E) by L’Oreal.
1997: Sector trade deficit reached US$ 163.1 million in 1997, and, subsequently it revealed a tendency
to fall in following years, reaching US$ 8 million in
2001. Starting in 2002, results became surpluses.
1998: Between 1995 and 1998, with the advent of
the Real Plan and use of exchange rates as the main anchor for stabilizing the currency, Brazil’s trade balance
had deficits ranging between 3 and 7 billion dollars.
1999: Creation of the National Health Surveillance
Agency (ANVISA) through Law no. 9.782.
2000: Decrees 3.360 and 3.398 reduced IPI rates
on several products to a maximum of 20% with the
exception of perfumes and extracts. This reduction
was a consequence of ABIHPEC’s action, which demonstrated the gains in tax collections after reducing
the rates in 1992. The action was filed by SIPATESP
in 1992 with the commitment of increasing collections,
where products with IPI rates of 77% were reduced
to 20%, 30% and 40%.
Elaboration of the sector project to promote exports that was developed in partnership with ApexBrasil and that starting in 2001 affixed Brazilian
brands in the international scenario.

2001: As a consequence of Law 10.147 the systematics for single phase collections of PIS and COFINS
contributions was introduced for CT&F products.
Decree 3.777 reduces IPI rates from 10% to 5% for
bar soap, deodorant and shampoo, and from 5% to 0%
on toothpaste, giving continuity to ABIHPEC’s action.
First action by CT&F ’s PSI, participation in the Bologna Cosmoprof Fair with 8 companies in March.
Provisional Measure 2.186-16, regulated by Decree no. 3.945/2001, defines rules for access to genetic heritage and to traditional knowledge associated with Brazilian biodiversity.
ABIHPEC participates in Cosmoprof Bologna Fair,
through Beautycare Brazil, taking eight companies in
March.
2002: Representatives from 15 industrial entities
formed a General Assembly to create the Brazilian
Pro-Technological Innovation Society, Protec.
Other oral hygiene products (brush, dental floss,
mouthwash), absorbent pads and disposable diapers
have their IPI rate reduced to zero. Hair conditioners
see a reduction from 10% to 5%. Yet another successful action by the sector, published through Decree
no, 4.398.
Strong depreciation of the Real, which increased
the surplus to US$ 13.1 billion. In 2003, the surplus
reached the sum of US$ 24.8 billion.
2003: Entities from several Latin American countries
(Brazil, Argentina, Chile, Peru, ruguay,Venezuela, Colombia, Ecuador, Mexico) and Central America gather
to discuss the premises for the Commitment Charter
regarding general guidelines for Mutual Recognition.
Publication of the Vendor Qualification Manual
and the Guide for Evaluating Cosmetic Product Safety, elaborated by ANVISA.
Decree no. 4.946/2003 alters, revokes and adds
mechanisms to Decree no. 3.945, of 2001, which
regulates Provisional Measure no. 2.186-16, and
deals with access to and shipping genetic heritage.
2004: ABIHPEC negotiates with the Internal Revenue
Service and gets the non-cumulative PIS/COFINS for
the sector. It had been prohibited for single phase collection systems of these contributions. As a counter-mea-
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sure, IPI rates for several products are increased 2 percentage points, with ample advantages for the sector.
Development of ABIHPEC’s “Dê a mão para o futuro” (Give a hand to the future) Project.
Publication of the Cosmetic Product Stability Guide,
elaborated by ANVISA.
Finally, after much insistence, the IPI rate for Sun
Block is reduced from 12% to 0%, through Decree
no. 5.282 of November 23.
Creation of the Committee of CB-57 ABNT.
2005: Publication of RDC Resolution no. 211 subdivided CT&F into two categories (Degrees 1 and
2), according to the degree of health risk. RDC no.
211/2005 harmonizes the minimum technical requirements and documentation between Mercosul countries.
Publication of RDC Resolution 343 of 12/13/2005,
which instituted the totally electronic procedure for
degree 1 CT&F product notification.
Brazil appears in eleventh among countries with
deposits of patents, with 514 documents of patents
made in the country, according to research conducted
at the base Derwent.
Technical health rules were harmonized and recognized by Mercosul representative health authorities.
For the productive sector, ANVISA elaborated and
provided guide manuals for the Cosmetic Product sector.
The state of Minas Gerais is the first state of the
union to implement the Tax Substitution regime, anticipating ICMS collections for CT&F products.
The PDS, Sector Development Project is signed with
ABDI in November. This was the first ABDI Project with
the Class Association.
2006: SEBRAE signed on as partner in the PDS already signed with ABDI, leveraging Project resources,
and making the PDS a three party project with ABIHPEC, ABDI and SEBRAE.
Article establishes the attributions of the General
Management of Cosmetics (CGCOS) through National Health Surveillance Agency (ANVISA) bylaws.
Creation of the Institute of Technology and Studies
on Fragrance, Cosmetics and Personal Care - ITEHPEC
2007: Publication of the Cosmetic Product Quality
Control Guide, elaborated by ANVISA.

Decree no. 6.159/207 amends no. 3.945 which defines the composition of the Genetic Heritage Management Council and establishes the norms for its operation
while stipulating access to genetic heritage, protection
and access to associated traditional knowledge, sharing of benefits and access to technology and transfer
of technology for its conservation and use.
2008: The state of São Paulo implements the ICMS
ST which takes effect on March 1, 2008. Several states
follow the same systematic over time, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Ceará and
Pernambuco.
Brazil holds the Cosmetic Health Authorities meeting for Central and South American countries, held
September 24 to 26 to discuss mutual recognition in
Latin America.
Industrialized countries agree to reduce GEE emissions by 5.2% compared to 1990, considering the
period from 2008 to 2012. In interactivity with global actions related to the impact of climate change,
the cosmetic products sector is developing the Project
called GEE Emission Reductions, a “volunteer project”
that has been adopted by some large companies.
2009: Cooperative research completes its sixth
edition with the publication of the VI Study of CT&F
Product Use and Purchase Habits (Multi VI).
Management of biodiversity earns the country a
green seal. Life (Long-lasting Initiative for Earth) is
geared towards companies that develop programs for
conserving biodiversity tied to their businesses.
ITEHPEC/ABIHPEC sign a partnership with the USP
Agency aimed at providing fragrance, cosmetics and
personal care sector companies the opportunity to find
technological solutions.
2010: ABIHPEC celebrates 15 years of activities.
The Solid Waste Law is sanctioned.
2011: New institutional sites: ABIHPEC, ITEHPEC
and Beautycare Brazil.
Brazil joins the committee ISO/TC217 as PMember.
ABIHPEC start supporting Brazil Hair Fair and Congress Men’s Beauty Show.
2012: 4th edition of the Program Supplier Qualification.
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línea del tiempo
1941: Fundación del SIPATESP (Sindicato de la Industria de Perfumería y Artículos de Tocador en el
Estado de São Paulo)
1º asociado: Germano Shultz
1980: Jurandyr Castro termina su mandato después
de más de 16 años como presidente de SIPATESP, asumiendo en su lugar Vinicio Rodríguez Bueno.
1982: Asume la Presidencia de Sipatesp Mauro Silva y Luis Pinto Pontes.
1984: Inicio de la ejecución de Panel de Datos de
Mercado del sector.
1989: Primera investigación como cooperativa: I
Estudio de Hábitos de Uso y Compra de los productos
de HPPC (Multi I)
João Carlos Basilio inicia su carrera como presidente de Sipatesp.
Presidente: João Carlos Basilio
1995: Fundación de ABHIPEC
Primer producto cosmético de base nanotecnológica es introducido en el mercado mundial (nanocápsulas de vitamina E) por L’Oreal.
1997: Déficit comercial del sector llegó a US$
163,1 millones en 1997, y, posteriormente mostró
una tendencia de caída en los años siguientes, alcanzando US$ 8 millones en 2001. A partir de 2002, los
resultados si hicieron superavitarios.
1998: Entre 1995 y 1998, con la llegada del Plan
Real y la utilización del cambio como principal ancla de
estabilización de la moneda, la balanza comercial brasileña presentó déficits entre 3 y 7 mil millones de dólares.
1999: Creación de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) por medio de la Ley Nº 9.782.
2000: Los Decretos 3.360 y el 3.398 redujeron las
alícuotas de IPI de varios productos, reduciendo las
alícuotas para un máximo del 20%, con excepción de
perfumes y extractos. Esta reducción fue consecuencia
del reclamo de ABIHPEC, que demostró el aumento en
la recaudación después de la reducción de las alícuotas en 1992. Este reclamo en 1992 fue presentado
por el SIPATESP, con el compromiso del aumento de
la recaudación, donde productos con el 77% de IPI
fueron reducidos al 20%, 30% y 40%.
Elaboración del proyecto sectorial de promoción de
exportaciones que fue desarrollado en asociación con
Apex-Brasil y que a partir de 2001 puso a las marcas
brasileñas en el escenario internacional.

2001: Como consecuencia de la Ley 10.147, de
diciembre de 2000, queda introducido la sistemática
de cobro monofásico para las contribuciones del PIS y
de la COFINS para los productos de HPPC.
Decreto 3.777 del 23 de marzo redujo la alícuota
del IPI del 10% al 5% para jabón, desodorante y
champú y del 5% al 0% para la crema dental, como
continuidad del reclamo de ABIHPEC.
Primera acción del PSI HPPC, participación en la
Feria Cosmoprof Boloña con 8 empresas en marzo.
La Medida Provisional 2.186-16, reglamentada
por el Decreto Nº 3.945/2001, define reglas para
el ingreso al patrimonio genético y al conocimiento
tradicional asociado a la biodiversidad brasileña.
ABIHPEC participa en Cosmoprof Bologna Fair, a través
de Beautycare Brasil, teniendo ocho empresas en marzo.
2002: Representantes de 15 entidades industriales
se asociaron en una Asamblea General para fundar la
Sociedad Brasileña Pro Innovación Tecnológica - Protec.
Productos de higiene oral (cepillo, hilo y enjuague bucal), absorbentes higiénicos y pañales descartables tienen
la alícuota del IPI reducidas a cero. Acondicionadores de
cabello con reducción del 10% al 5%. Un reclamo exitoso más del sector, publicado por medio del Decreto 4.398.
Fuerte depreciación del Real, lo que incrementó el
superávit para US$ 13,1 mil millones. En 2003, el
superávit alcanzó el monto de US$ 24,8 mil millones.
2003: Entidades de diversos países de América
Latina (Brasil, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Venezuela, Colombia, Ecuador, México) y de América
Central, se reúnen para acordar las premisas de la
Carta Compromiso sobre las directivas generales del
Reconocimiento Mutuo.
Publicación del Manual de Calificación de Proveedores y de la Guía para Evaluación de la Seguridad
de Productos Cosméticos, elaborada por ANVISA.
El Decreto Nº 4.946/2003 modifica, revoca y agrega dispositivos al Decreto No 3.945, de 2001, que reglamenta la Medida Provisional Nº 2.186-16, y trata
del acceso y de la transferencia del patrimonio genético.
2004: ABIHPEC negocia con Ingresos Federales y
obtiene para el sector el PIS/COFINS no acumulativo,
que había sido prohibido para los sistemas monofásicos
de cobro de estas contribuciones. En contrapartida, las
alícuotas de IPI de diversos productos se elevada en 2
puntos porcentuales, con amplias ventaja para el sector.
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Desarrollo del Proyecto «Dele una mano al futuro»,
de ABIHPEC.
Publicación de la Guía de Estabilidad de Productos
Cosméticos, elaborado por ANVISA.
Finalmente, después de mucha insistencia en el reclamo, la alícuota de IPI para el Protector Solar es reducida del 12% al 0%, por medio del Decreto 5.282
del 23 de noviembre.
Creación del Comité de CB-57 ABNT.
2005: Resolución RDC Nº 211 subdividido los productos de HPPC en dos categorías (Grado 1 y 2), de
acuerdo con el grado de riesgo sanitario.
Publicación de la Resolución instituyó un procedimiento totalmente electrónico para la notificación de
productos HPPC grado 1.
Brasil aparece en la décima primera posición de
los países con depósito de patentes, con 514 do-cumentos de patentes efectuados en el país, según una
investigación realizada en la base Derwent.
Reglas técnicas sanitarias fueron armonizadas y reconocidas por las autoridades sanitarias representantes del Mercosur.
Para el sector productivo, ANVISA elaboró y puso
a disposición manuales de orientación para el sector
de Productos Cosméticos.
El Estado de Minas Gerais es la primera Unidad de
la Federación que implementa el régimen de Sustitución Tributaria con el anticipo del cobro del ICMS,
para los Productos de HPPC.
Fue firmado el PDS, Proyecto de Desarrollo Sectorial con la ABDI. Este fue el primer Proyecto de la
ABDI con una Asociación de Clase.
2006: SEBRAE entró como asociado en el PDS ya
firmado con la ABDI, potenciando los recursos del
Proyecto, haciendo al PDS tripartito, entre ABIHPEC,
ABDI y el SEBRAE.
Artículo establece las atribuciones de la Gerencia
General de Cosméticos (CGCOS) por medio de Reglamento Interno de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA).
Creación del Instituto de Tecnología y Estudios de
Higiene Personal, Perfumería y Cosméticos – ITEHPEC.
2007: Publicación de la Guía de Control de Calidad
de Productos Cosméticos, elaborado por ANVISA.
Decreto Nº 6.159/2007 modifica el del No 3.945
que define la composición del Consejo de Gestión del

Patrimonio Genético y establece las normas para su
funcionamiento, dispone sobre el ingreso al patrimonio genético, la protección y el acceso al conocimiento
tradicional asociado, el reparto de beneficios y el acceso y transferencia de tecnología para su conservación y utilización.
2008: El Estado de São Paulo implementa la ICMS
ST entrando en vigencia a partir del 1º de marzo de
2008. Varios estados siguen la misma sistemática a lo
largo del tiempo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, Mato Grosso, Ceará y Pernambuco.
Brasil es sede de la reunión de Autoridades Sanitarias de Cosméticos de los países de América Central y
Sur, que se desarrolló del 24 al 26 de septiembre, para
discutir el reconocimiento mutuo en América Latina.
Países industrializados se comprometen a reducir
las emisiones de GEI en 5,2%, con relación a lo que se
emitía en 1990, considerando el periodo de 2008 a
2012. En la interactividades con las acciones globales
relativas al impacto de las modificaciones climáticas,
el sector de productos cosméticos está desarrollando
el Proyecto denominado Reducción de Emisiones de
GEI, un «proyecto voluntario» que ha sido adoptado
por algunas empresas de gran tamaño.
2009: Investigaciones como coope-rativas completa su
sexta edición con la publicación del VI Estudio de Hábitos
de Uso y Compra de los productos de HPPC (Multi VI)
Gestión de la biodiversidad obtiene el sello verde
en el país. El Life (sigla de Iniciativa Duradera por
Tierra, en inglés) está dirigido a empresas que desarrollan programas para conservación de la biodiversidad relacionados a sus negocios.
ITEHPEC/ABIHPEC cierran acuerdo con la Agencia
USP de Innovación con el objetivo de proporcionar a
las empresas del sector de higiene personal, perfumería y cosméticos la oportunidad de encontrar
soluciones tecnológicas.
2010: ABIHPEC cumple 15 años de actividades.
Sancionada la Ley de Residuos Sólidos.
2011: Nuevos sitios institucionales: ABIHPEC, ITEHPEC y Brasil Beautycare.
Brasil se une al comité ISO/TC217 como PMember.
ABIHPEC empezar a apoyar a Feria Hair Brasil y a
los Congreso Men’s Beauty Show.
2012: 4 ª edición del Programa de Cualificación
de Proveedores.
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A performance do mercado brasileiro de HPPC vem
mantendo curva ascendente nos últimos 16 anos, registrando crescimento médio de 10% em vendas líquidas
Ex-Factory. Vários fatores impulsionaram esse desempenho. Um deles foi o aumento do poder de consumo da
classe C e D. Nos últimos anos uma massa de cerca de
40 milhões de brasileiros foi incorporada às classes médias emergentes, adicionando itens à sua cesta básica de
produtos e mudando o perfil da economia brasileira. Em
2011, o faturamento Ex-Factory, líquido de imposto sobre
vendas, foi de R$ 29,4 bilhões, segundo o Painel de Dados de Mercado da ABIHPEC.

Vendas - Preço de Saída da Indústria - Sem impostos

29,4

Sales - Industry Output Price - No taxes / Ventas - Industria de salida - Sin impuestos

27,3
24,4

21,3
19,6

R$ Bilhões

17,6

17,5

US$ Bilhões

15,6

15,4
13,5
11,7

11,5

10,1

9,7
4,9 4,7 5,5 4,8

5,9

5,1

8,3

7,5

6,6
3,6

12,6

8,1
6,4

4,1

3,6

3,3

3,8

4,6

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Faturamento corresponde
a 1,7% do PIB brasileiro

Fonte: ABIHPEC, Euromonitor
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Também contribuiu para esse crescimento o investimento da indústria em inovação, tecnologia e
mídia. A utilização de modernas técnicas de produção aliada ao aumento da produtividade favoreceu
a prática de preços mais acessíveis ao consumidor.
Nos últimos cinco anos, a variação dos preços do
setor teve crescimento inferior à inflação registrada
no País pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor
Amplo - IBGE). De 2007 a 2011, o Índice Geral de
Preços brasileiro acumulou alta de 35,6. No mesmo período, o Índice de preços dos produtos de
higiene apurado pela Fipe (Fundação Instituto de
Pesquisa Econômica da Universidade de São Paulo)
foi de 17,5%; dos produtos de beleza, 14,3%, versus
29,4% no IPC Geral.

Variação dos
preços do setor
teve crescimento
inferior à inflação
registrada no País

Variação anual - em porcentagem

Annual variation - percent / Variación anual - en porcentaje

Ano

Year / Año

FGV
FIPE
Desvalorização
Índice de preços Índice de preços Índice de preços
Cambial Média
Índice Geral
ao Consumidor
Higiene
Beleza
Averange Exchange
de Preços
Consumer
Hygiene Product
Beauty Product
Depreciation
General Price Index
Price Index
Price Index
Price Index
Desvalorización
Índice General
Índices de Precios
Índice
Índice
Cambiaria Promedio
de Precios
al Consumidor
de Precios Higiene
de Precios Belleza

2007

-10,9

7,9

4,4

2,0

1,6

2008

-6,0

9,1

6,2

5,9

3,7

2009

6,1

-1,4

3,7

2,1

2,4

2010

-9,4

11,3

6,4

1,5

4,3

Acumulado
últimos 5 anos
Aggregate
last 5 years
Acumulado últimos
5 años

-23,3

35,6

29,4

17,5

14,3

Médio composto
últimos 5 anos
Average Compound
last 5 years
Promedio Compuesto
últimos 5 años

-5,2

6,3

5,3

3,3

2,7

Fontes: ABIHPEC, Fundação Getúlio Vargas, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo
Source: ABIHPEC. Fundação Getúlio Vargas, Economic Research Institute Foundation of the University of São Paulo
Fuente: ABIHPEC, Fundación Getúlio Vargas, Fundación Instituto de Estudios Económicos de la Universidad de São Paulo
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tempo de trabalho, valorizando-se também
a maior qualidade de vida, o bem-estar e a
saúde corporal.
Em 2011 o setor cresceu 4,6%, superior
ao total geral do PIB (Produto Interno Bruto)
brasileiro, que foi de 0,1%. O avanço ocorreu
apesar da crise internacional e das barreiras
ao setor, como a alta carga tributária e a complexidade deste sistema de tributos no Brasil.

Outros fatores determinantes da excelente performance do setor são o aumento da participação da mulher brasileira no
mercado de trabalho e suas ascendências a
postos mais elevados dos setores públicos e
privados; lançamentos constantes de novos
produtos atendendo cada vez mais às necessidades do mercado; e o aumento da expectativa de vida, que gera a ampliação do

Variação anual - em porcentagem

Annual variation – percent / Variación anual – En porcentaje
Ano

PIB

Indústria Geral

Setor deflacionado

Year / Año

GDP / PIB

Overall Industry
Industria General

1996

2,7

3,3

17,2

1997

3,3

4,7

13,9

1998

0,2

-1,5

10,2

1999

0,8

-2,2

2,8

2000

4,3

6,6

8,8

2001

1,3

1,6

10,0

2002

2,7

2,7

10,4

2003

1,1

0,1

5,0

2004

5,7

8,3

15,0

2005

3,2

3,1

13,5

2006

4,0

2,8

15,0

2007

6,1

6,0

9,4

2008

5,2

3,1

5,5

2009

-0,6

-7,4

9,6

2010

7,5

10,5

10,5

2011

2,7

0,1

4,6

Acumulado
últimos 16 anos
Aggregate last 16 years
Acumulado últimos 16 años

63,3

49,0

360,1

Médio composto
últimos 16 anos
Compound Average
last 16 years
Promedio Compuesto
últimos 16 años

3,1

2,5

10,0

Fontes - Sources / Fuentes: IBGE, Banco Central, ABIHPEC, Deflator: Índice IPC FIPE Higiene e Beleza
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Empresas do setor

Expansão

AP
1

Sector companies - Empresas del sector
O Brasil possui 2.289 empresas que atuam no mercado de HPPC. Desse total as
20 maiores, com faturamento
líquido de impostos superior
a R$ 100 milhões, representam 73,0% do faturamento.

Uma pesquisa conjunta da ABIHPEC com a
consultoria Booz & Company, divulgada em julho de 2011, revela que o consumo de produtos
do setor deve crescer em torno de 5% ao ano
em volume até 2015. A estimativa aponta um
salto, em valores, de R$ 27,3 bilhões em 2010
para R$ 50 bilhões em 2015. O investimento
anual das empresas, hoje, na faixa de R$ 9,3 bilhões, deve mais que dobrar, alcançando R$ 20
bilhões. A indústria deverá, nos próximos anos,
continuar a busca pela inovação, com lançamento de produtos com maior valor agregado
para atender a todos os públicos.
No que se refere à geração de empregos, o
setor tem contribuição significativa. Em 2011
foram criados 4,67 milhões de oportunidades
de trabalho, sendo 1,554 milhão somente em
salões de beleza.

1994

2011

Indústria
Industry / Industria

30,1

Franquia
Franchise / Franquicia

Norte
Nordeste

225

Brasil

AC
2

PA
11

RO
10

% Crescimento
em 16 anos

% Crescimento
médio 2010/1994

72,8

141,9

6,1

11,0

139,1

1.164,5

18,4

Consultoria venda direta
Direct sales consulting
Consultora venta directa

510,0

2.900,0

468,6

12,3

Salões de beleza
Beauty salons / Salones de belleza

579,0

1.554,0

168,4

6,8

1.130,1

4.665,9

312,9

9,9

Fontes - Sources / Fuentes: ABIHPEC, ABEVD, FIESP, ABF, IBGE, FEC - Fundação Euclides da Cunha

MA
9
TO
6

MT
11

DF
GO 15
131

MS
2
PR
199

1.422
437

RS
164

2.289

49

% Avg. growth 2010/2014
% Cresc. médio
2010/2014

48

160

Sul

AM
15

45

Centro-Oeste
Sudeste

% Avg. growth
16 years
% Cresc. 16 años

Total

RR
0

CE
PI 46
11
BA
61

MG
209

SP
961

RN - 11
PB - 12
PE - 61
AL - 6
SE - 8

ES - 31
RJ - 221

SC - 74
Fonte: ABIHPEC
Ref: out/2012
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Em 2011, o setor brasileiro de HPPC registrou crescimento de vendas Ex-Factory, líquido
de fábrica, livre de impostos, 7,9% em crescimento nominal em relação a 2010, com faturamento de R$ 29,4 bilhões, segundo Painel de
Dados de Mercado da ABIHPEC.

Vendas líquidas registraram crescimento
médio de 10,9% nos últimos 5 anos
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R$ milhões - Vendas Líquidas (Ex-Factory)
R$ million - Net Sales (Ex Factory) / R$ millones - Ventas Netas (Ex Factory)

27.258,3

29.412,5

24.414,7
19.516,5

2007

21.340,1

2008

2009

2011

2010

Crescimento médio nos últimos 5 anos: 10,9%

Volume em toneladas
Volume in tons - Volumen en toneladas (‘000)

1.703,6

1.776,3

1.639,5
1.579,0
1.496,2

2007

2008

2009

2010

Crescimento médio nos últimos 5 anos: 4,6%
Fontes: Dados de Mercado ABIHPEC 2011
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Desse total, a maior contribuição veio das subdivisões de produtos para
cabelos (colorir/descolorir, condicionadores, fixadores/modeladores, permanente/alisante, produtos para tratamento de cabelo e xampu), que faturaram R$ 6,7 bilhões Ex-Factory, correspondente a 22,8% do total do setor.
Desodorante: 9,0%

Cuidados de Pele: 9,1%

Higiene Oral: 8,1%
Banho: 10,2%
Maquiagens: 7,9%

Valores - Faturamento em milhares de reais
Preparação para barbear

210,2

Maquiagens

2.321,8

Higiene oral

2.391,8

Desodorante

2.661,1

Cuidados para pele

2.678,9

Banho

3.008,8

Fragrâncias
Bronzeador/
Protetor Solar: 4,1%

Descartáveis: 11,9%

Descartáveis
(R$ ‘000)
3.486,2

1.193,9

Bronzeador/ Protetor Solar

4.750,2

Cuidados dos cabelos

6.709,5

Preparação
para barbear: 0,7%

Cabelos: 22,8%
Fragrâncias: 16,2%
Fontes: Dados de Mercado ABIHPEC 2011

Volume - Em unidades
Preparação para barbear

34.939

Bronzeador/ Protetor Solar

73.996

Fragrâncias
Cuidados para pele
Maquiagens
Desodorante

Descartáveis
(Unidades)
17.6 bilhões

304.032
365.203
820.234
945.947
1.932.282

Higiene oral
Cuidados dos cabelos

1.960.987

Banho
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3.336.159
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Brasil registra
maior crescimento
percentual entre
os top 10 mundiais
Com um faturamento superior a US$ 43 bilhões em 2011 (preços ao consumidor), o que
equivale a 1,7% do PIB, o Brasil registrou o
maior crescimento percentual entre os top 10
mercados do setor de HPPC. Os dados são de
levantamento do Instituto Euromonitor.

Brasil é o
3º mercado
consumidor
do mundo

País manteve liderança
em Desodorantes e Fragrâncias
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Categorias
Categories - Categorías

Mercado Mundial

World Market - Mercado Mundial
US$ Bilhões (Preço ao consumidor)
US$ Billion (Consumer price)
US$ Billones (Precios al consumidor)

Em percentual
In percentage
En porcentaje

2010

2011

Crescimento
Crecimiento

387,7

425,9

9,84

100,0

Estados Unidos

60,7

63,1

3,8

14,8

Japão

43,4

47,3

8,9

11,1

Brasil

36,2

43,0

18,9

10,1

China

23,9

27,7

16

6,5

Alemanha

17,7

19,4

9,5

4,5

França

16,1

19,3

7,5

4,1

Reino Unido

15,6

17,0

9,1

4,0

Rússia

12,4

14,2

14,7

3,3

Itália

12,2

13,0

6,6

3,0

Espanha

10,5

11,0

5,1

2,6

248,6

273,0

9,80

64,1

Mundo

Total Top Ten

Participação
Participación

2011

Desodorantes Deodorants - Desodorantes

1º

Fragrâncias Fragrances - Fragancias

1º

Produtos infantis Kids Products - Productos Infantiles

2º

Higiene oral Oral Hygiene - Higiene Oral

2º

Proteção solar Sunscreen - Protección Solar

2º

Produtos masculinos Male Products - Productos Masculinos

2º

Produtos para cabelo Hair Products - Productos p/ Cabello

2º

Banho Bath - Baño

2º

Maquiagem Makeup - Maquillaje

3º

Produtos para pele Skin Products - Productos para la piel

4º

Depilatórios Depilatories - Depilatorios

4º
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Qualidade

Fontes: Euromonitor Internacional

que encanta o mercado, fascina os clientes
e perfuma o seu dia a dia.

Fontes: Euromonitor Internacional

Mundialmente, o setor de HPPC cresceu
9,84% em 2011, movimentando US$ 425,9
bilhões contra US$ 387,7 em 2010. A soma
do faturamento dos dez principais mercados
mundiais foi de US$ 273 bilhões, o equivalente a 64,1% do total.
Ainda de acordo com o Euromonitor, entre
as macro categorias, o Brasil manteve a liderança mundial em desodorantes, conquistada
em 2008; e em fragrâncias, posto para o qual
saltou em 2010. Nas categorias produtos infantis, higiene oral, proteção solar, produtos

masculinos, para cabelos e banho, manteve a
segunda colocação.
Entre as subcategorias mais significativas,
o País é líder em coloração, condicionador,
permanente/alisante, protetor solar, sabonete
e creme para o corpo.
Levantamento realizado a partir de dados
fornecidos pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, indica que de
2006 a 2011, o setor brasileiro de HPPC apresentou percentual médio de crescimento nas
exportações de 9%.
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HPPC sector maintains growth pace
more the needs of the market; and the increased
life expectancy, which generates the extension of
working time, also taking into account the greater
quality of life, well-being, and physical health.
In 2011, the sector grew by 4.6%, more than
Brazil’s overall total GDP (Gross Domestic Product), which grew by 0.1%. The increase occurred
despite the international crisis and the barriers to
the sector, such as the high tax burden and the complexity of this tax system in Brazil.
Expansion
A joint survey by ABIHPEC with the consulting
firm Booz & Company, published in July 2011, reveals that the consumption of products in the sector is expected to grow at around 5% per year in
volume by 2015. The estimate indicates a jump in
values of R$27.3 billion in 2010 to R$50 billion
in 2015. The companies’ annual investment, currently in the range of R$9.3 billion, should more
than double, reaching R$20 billion. The industry
is expected to continue to search for innovation in
the coming years, with the launch of products with
higher added value to serve all audiences.
Brazil has 2277 companies operating in the CT&F
market (reference: August 2012). Of this total, the
top 20, with net tax revenues exceeding R$100 million, represent 73.0% of the total revenue.
With regards to employment generation, the sector has a significant contribution. In 2011, 4.67
million job opportunities were created, with 1.554
million in beauty salons alone
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Nominal revenue in 2011 is 7.9% higher than 2010
In 2011, Brazil’s CT&F sector had Ex-Factory sales growth, net factory tax-free revenue, of 7.9% in nominal growth over 2010, with revenues of R$29.4 billion, according to the Market Data Panel of ABIHPEC.
Of this total, the largest contribution came from the subdivisions of hair products (color/bleach, conditioners, fixatives/modelers, permanent/straightening, hair care products, and shampoo), which grossed R$
6.7 billion Ex-Factory, corresponding to 22.8% of the sector’s total revenue.

Brazil has the largest percentage
growth among the 10 worldwide
deodorants, conquered in 2008, and in fragrances,
a position to which it jumped in 2010. In the categories of children’s products, oral care, sun protection, men’s products, hair care and bath, it maintained the second position.
Among the most significant subcategories, the
Country leads in color, conditioners, permanent/
straightening, sunscreen, soap, and body creams.
A survey based on data supplied by the Ministry of
Development, Industry and Foreign Trade indicates
that, from 2006 to 2011, the Brazilian CT&F showed
average percentage growth in exports of 9%.

With revenues over R$43 billion in 2011 (consumer prices), equivalent to 1.7% of the GDP, Brazil recorded the highest percentage growth among
the top 10 markets of the HPPC sector. Data are
raised by the Euromonitor Institute.
Worldwide, the CT&C sector grew by 9.84% in
2011, moving $425.8 billion compared to $387.7
in 2010. The sum of the revenue of the top ten
global markets was $272.98 billion, equivalent to
64.1% of the total.
Also according to Euromonitor, among macro
categories, Brazil maintained its world leadership in
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E n g lish V ersion

The performance of the Brazilian CT&F market has maintained an upward trend over the past
16 years, recording an average growth of 10%
in Ex-Factory net sales. A number of factors drove
this performance. One was the increased consumption power of the classes C and D. In recent years,
about 40 million Brazilians were incorporated into
the emerging middle classes, adding items to their
basket of products and changing the profile of the
Brazilian economy. In 2011, the Ex-Factory revenue, net sales tax revenue, was R$29.4 billion, according to the Market Data Panel of ABIHPEC.
Another contribution to this growth was the industry investment in innovation, technology, and
media. The use of modern production techniques,
along with increased productivity, encouraged the
practice of more affordable prices to consumers.
In the last five years, price variation in the sector grew less than the inflation registered in the
country by the IPCA (Extended National Consumer
Price Index– IBGE). From 2007 to 2011, Brazil’s
General Price Index accumulated a growth of 35.6.
In the same period, the Price Index for hygiene
products determined by FIPE (Economic Research
Institute Foundation of the University of São Paulo)
was 17.5%; for beauty products, 14.3%, versus
29.4% in the General CPI.
Other determinants of the sector’s excellent performance is the increasing participation of Brazilian women in the labor market and their rise to the
highest positions of public and private sectors; constant releases of new products, meeting more and
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El sector de HPPC mantiene
el ritmo de crecimiento
productos, que atienden cada vez más las necesidades del mercado; y el aumento de la expectativa
de vida, que genera la ampliación del tiempo de
trabajo, valorizándose también la mayor calidad
de vida, el bienestar y la salud corporal.
En 2011 el sector creció 4,6%, superior al total
general del PIB (Producto Interno Bruto) brasileño,
que fue del 0,1%. El avance ocurrió a pesar de la
crisis internacional y de las barreras al sector, como
la alta carga tributaria y la complejidad de este
sistema de tributos en Brasil.
Expansión
Una encuesta conjunta de ABIHPEC con la consultora Booz & Company, divulgada en julio de 2011,
revela que el consumo de productos del sector debe
crecer en torno al 5% anual en volumen hasta
2015. El estimado apunta un salto, en valores, de
R$ 27,3 mil millones en 2010 a R$ 50 mil millones
en 2015. La inversión anual de las empresas, hoy,
en la franja de R$ 9,3 mil millones, debe más que
duplicarse, alcanzando los R$ 20 mil millones. La
industria deberá, en los próximos años, continuar
la búsqueda por la innovación, con lanzamiento de
productos con mayor valor agregado para atender
a todos los públicos.
Brasil tiene 2277 empresas actuando en el mercado de HPPC (referencia: agosto/2012). De este
total, las 20 mayores, con facturación neta de impuestos superior a los R$ 100 millones, representan
el 73,0% de la facturación total.
En lo referente a la generación de empleos, el sector tiene una contribución significativa. En 2011 fueron creados 4,67 millones de oportunidades de trabajo, siendo 1,554 millón solo en salones de belleza.
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La facturación nominal en 2011
es 7,9% superior al 2010
En 2011, el sector brasileño de HPPC registró crecimiento de ventas Ex-Factory, neto de fábrica,
libre de impuestos, 7,9% en crecimiento nominal con relación a 2010, con una facturación de R$ 29,4 mil
millones, según el Panel de Datos de Mercado de ABIHPEC.
De este total, la mayor contribución vino de las subdivisiones de productos para el cabello (teñir/decolorar,
acondicionadores, fijadores/modeladores, permanente/alisador, productos para tratamiento del cabello y
champú), que facturaron R$ 6,7 mil millones Ex-Factory, correspondiente al 22,8% del total del sector.

Brasil registra mayor crecimiento
porcentual entre los top 10 mundiales
dial en desodorantes, conquistada en 2008; y en
fragancias, puesto para el cual saltó en 2010. En
las categorías productos infantiles, higiene oral,
protección solar, productos masculinos, para cabellos y baño, mantuvo la segunda colocación.
Entre las subcategorías más importantes, el país es
líder en coloración, acondicionador, permanente/alisador, protector solar, jabón y crema para el cuerpo.
Relevamiento realizado a partir de datos suministrados por el Ministerio de Desarrollo, Industria
y Comercio Exterior, indica que de 2006 a 2011,
el sector brasileño de HPPC presentó un porcentual
medio de crecimiento en las exportaciones del 9%.

Con una facturación superior a los US$ 43 mil
millones en 2011 (precios al consumidor), lo que
equivale al 1,7% del PIB, Brasil registró el mayor
crecimiento porcentual entre los top 10 mercados
del sector de HPPC. Los datos son del relevamiento
del Instituto Euromonitor.
Mundialmente, el sector de HPPC creció un 9,84%
en 2011, movilizando US$ 425,8 mil millones contra
US$ 387,7 en 2010. La suma de la facturación de
los diez principales mercados mundiales fue de US$
272,98 mil millones, el equivalente al 64,1% del total.
También de acuerdo con Euromonitor, entre las
macro categorías, Brasil mantuvo el liderazgo mun-
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versi ó n en espa ñ ol

El desempeño del mercado brasileño de HPPC
sigue manteniendo una curva ascendente en los últimos 16 años, registrando un crecimiento promedio
del 10% en ventas netas Ex-Factory. Varios factores impulsaron ese desempeño. Uno de ellos fue el
aumento del poder de consumo de la clase C y D. En
los últimos años, una masa de cerca de 40 millones
de brasileños fue incorporada a las clases medias
emergentes, adicionando ítems a su canasta básica
de productos y cambiando el perfil de la economía brasileña. En 2011, la facturación Ex-Factory,
neto de impuesto sobre ventas, fue de R$ 29,4 mil
millones, según el Panel de Datos de Mercado de
ABIHPEC.
También contribuyó para este crecimiento la inversión de la industria en innovación, tecnología y
medios. La utilización de modernas técnicas de producción unida al aumento de la productividad favoreció la práctica de precios más accesibles para el
consumidor. En los últimos cinco años, la variación
de los precios del sector tuvo un crecimiento inferior a la inflación registrada en el país por el IPCA
(Índice de Precios al Consumidor Amplio - IBGE).
De 2007 a 2011, el Índice General de Precios
brasileño acumuló un alza del 35,6. En el mismo
periodo, el índice de precios de los productos de higiene calculados por la Fipe (Fundación Instituto de
Investigación Económica de la Universidad de São
Paulo) fue del 17,5%; de los productos de belleza,
14,3%, versus 29,4% en el IPC General.
Otros factores determinantes del excelente desempeño del sector son el aumento de la participación de la mujer brasileña en el mercado de trabajo
y su desarrollo en puestos más elevados de los sectores públicos y privados; lanzamientos de nuevos
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A ABIHPEC preza por um trabalho contínuo de
acompanhamento da gestão administrativa, financeira, de recursos humanos e de captação de
associados para a Entidade, mantendo seu corpo
Diretor ciente de sua evolução e permitindo um
crescimento planejado das ações e investimentos.
O trabalho – especialmente dos projetos desenvolvidos – é acompanhado de perto por auditorias reconhecidas, mantendo a clareza e a transparência.
O corpo diretor é constituído por executivos de
empresas associadas, desde a Presidência até os
Membros dos Conselhos, que são escolhidos por
meio de eleições realizadas a cada quatro anos.
“Quando estamos presentes em feiras e eventos
apresentamos a importância de adesão à ABIHPEC.
A entidade tem know how para representar o setor
de HPPC junto aos órgãos governamentais, à classe política, além de manter uma estreita relação
com parceiros estratégicos, como a Apex-Brasil
(Agência Brasileira de Promoção de Exportação e
Investimentos), ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) e SEBRAE (Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), entre outros. O segmento possui sempre muito mais força
quando a interface é realizada por uma entidade
forte e respeitada, ao invés de demandas individuais”, ressalta Romeu Affonso, diretor de administrativo financeiro da Associação.
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Corpo Diretor é constituído
por executivos de empresas associadas
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As questões envolvendo o uso da biodiversidade brasileira, a internacionalização de
empresas e o registro de marcas e patentes
foram alguns dos temas que constaram da
pauta de trabalho da consultoria jurídica da
ABIHPEC em 2011. Responsável pelo assessoramento da Entidade e seus executivos no encaminhamento de assuntos de interesse geral
do setor, a consultoria está à frente da defesa
da imagem jurídica do segmento junto aos
formadores de opinião, para que não pairem
dúvidas com relação às atividades do setor.

No caso do projeto Beautycare Brazil, por
exemplo, em 2010, foi iniciada toda a organização da marca, tanto no mercado nacional quanto no internacional. Com relação ao acesso
pelas empresas de HPPC à biodiversidade brasileira, busca-se, no momento, a formação de
um posicionamento oficial do setor, visto que
há pouco conhecimento na área sobre o tema.
A estratégia da consultoria jurídica consiste em
apresentar às companhias o cenário existente,
mostrando as possibilidades de atuação visando dar segurança para a tomada de decisões.

Visite o nosso site
e saiba como associar-se:
www.abihpec.org.br
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MANAGEMENT

The matters involving the use of Brazilian biodiversity, the internationalization of companies, and
the registration of brands and patents were some
of the themes appearing in the work agenda of the
legal advisors of ABIHPEC in 2011. Responsible
for advising the Association and its business executives on the progress of topics of general interest
for the sector, the consultancy service is responsible
for defending the legal image of the segment before opinion makers, so that there are no doubts
regarding the sector’s activities.
In the case of the Beautycare Brazil project, for
example, in 2010, all the activities of organizing
the brand began, both in the domestic and international market. Regarding the access by CT&F companies to the Brazilian biodiversity, we are trying,
at the moment, to create an official position for the
sector, since the sector has little knowledge of the
area. The legal consultants´ strategy is to present
to the companies the existing scenario, showing the
possibilities of action in order to provide a safe
decision making process.
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ABIHPEC se acomete por un trabajo continuo
de seguimiento de la gestión administrativa, financiera, de recursos humanos y de captación de
asociados para la Entidad, manteniendo su cuerpo
Director a la par de su evolución y permitiendo un
crecimiento planeado de las acciones e inversiones.
El trabajo – especialmente de los proyectos desarrollados– se sigue de cerca por auditorías reconocidas, manteniendo la claridad y la transparencia.
“Cuando estamos presentes en ferias y eventos
mostramos la importancia de la adhesión a ABIHPEC. La entidad tiene el know how para representar
al sector de HPPC junto a los órganos gubernamentales, a la clase política, además de mantener
una estrecha relación con los aliados estratégicos,
como Apex-Brasil (Agencia Brasileña de Promoción
de Exportación e Inversiones), ABDI(Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial) y SEBRAE (Servicio
Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas), entre otros. El segmento siempre posee mucha
más fuerza cuando la interfaz se realiza por una
entidad fuerte y respetada, en vez de demandas
individuales”, resalta Romeu Affonso, Director Ad-

ministrativo y Financiero de la Asociación.
Las problemáticas que involucran el uso de la
biodiversidad brasileña, la internacionalización de
empresas y el registro de marcas y patentes fueron
algunos de los temas que constaron en la pauta de
trabajo de la consultoría jurídica de ABIHPEC en
2011. Responsable por el asesoramiento de la Entidad y sus ejecutivos en el encaminamiento de asuntos
de interés general del sector, la consultoría está delante de la defensa de la imagen jurídica del segmento junto a los formadores de opinión, para que no
quepan dudas en relación a las actividades del sector.
En el caso del proyecto Beautycare Brazil, por ejemplo, en 2010, se dio inicio a toda la organización de
la marca, tanto en el mercado nacional como en el
internacional. En relación al acceso de las empresas de
HPPC a la biodiversidad brasileña, se busca, en este
momento, la formación de un posicionamiento oficial
del sector, visto que hay poco conocimiento en el área
sobre el tema. La estrategia de la consultoría jurídica
consiste en mostrar a las compañías el escenario existente, presentando las posibilidades de actuación con
la finalidad de dar seguridad en la toma de decisiones.
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ABIHPEC gives great importance to a continuous
follow-up work of administrative, financial, and human resources management, and the attracting of
partners for the Entity, keeping its Directors updated
on its evolution and allowing a planned growth of
actions and investments. The work – especially that
of developed projects – is closely monitored by accredited audits, maintaining clarity and transparency.
“When we are at fairs and events, we show the
importance of joining ABIHPEC. The entity has the
know-how to represent the CT&F sector to government agencies and the political class, also maintaining a close relationship with strategic partners,
such as Apex-Brasil Apex-Brasil (Brazilian Trade
and Investment Promotion Agency), ABDI (Brazilian Industrial Development Agency), and SEBRAE
(Brazilian Service of Support for Micro- and Small
Businesses), among others. The segment has much
more strength when the interface is made by a
strong and respected entity instead of individual
demands”, Romeu Affonso, financial management
director of the Association, emphasizes.

GESTIÓN

A solução
completa para
sua marca e
seu produto.

Know how técnico em assuntos regulatórios e de fornecedores de
insumos nacionais.

A SO
OLUÇÃ
ÃO PARA A BALANÇA COMERCIAL DO SET
TOR
O ano de 2011 foi marcado por mais um momento de crescimento no setor
de Higiene e Beleza brasileiro, em vigorosos 8% de crescimento, frente ao
crescimento de 2,7% do PIB nacional.

Fundamentalmente, podemos atribuir o crescimento do volume de importações ao interesse de grandes marcas mundiais atingirem o mercado nacional,
concorrendo neste grande mercado que cresce em média 10% ao ano.

Este crescimento gera vários fatores positivos para a economia nacional:
maior distribuição das empresas da indústria dentro do território nacional,
geração de empregos longe dos centros industrializados, sendo que hoje, por
exemplo, 36% da indústria da beleza já estão fora da região sudeste. Outro
fato relevante é que o setor apresentou um crescimento médio de 9,3% de
geração de postos de trabalho.

Para conseguir reverter este desequilíbrio da balança a indústria de terceirização de Higiene e Beleza vem se preparando e se profissionalizando cada vez
mais, inclusive impulsionada pela própria ABIHPEC, com a criação de grupos
de trabalho voltados para as empresas de terceirização de produção do setor.
Porém, ainda não existem números oficiais que demonstrem o peso e a capacidade de conversão que as empresas de terceirização oferecem e que poderão
oferecer ao mercado.

Apenas um fator, pelo segundo ano consecutivo, não acompanhou o crescimento deste vigoroso setor: a balança comercial, que mede o volume de
importações e exportações da economia. Enquanto a balança comercial nacional (economia em geral) cresce em ritmos constantes, na casa de 15% a
20%, o setor decresce.
Este é um fator importantíssimo e que poderia estar bem diferente se não
fossem algumas realidades, como:
Atualmente o Brasil é uma das principais apostas de todas as economias,
visto as taxas de crescimento da economia;
O mercado nacional de beleza ainda tem muito a ser explorado, visto que
agora as classes sociais C e D estão conseguindo acesso a produtos diferenciados e a novos hábitos de consumo;
O Real está valorizado, o que implica em redução nas exportações.

As empresas que importam seus produtos para comercializarem no Brasil,
levam em conta o fato de ainda ser um mercado exploratório e com grande potencial de crescimento, mas que por enquanto não viabiliza a implantação de
operações de produção. A solução, portanto, está nas empresas nacionais de
terceirização profissionalizadas, onde muitos ganhos podem ser mensurados:
Redução da carga tributária;
Redução de lead time de fornecimento, o que ajuda na absorção de variações crescentes de demanda;
Redução dos níveis de estoque (aumento de giro);

Expertise na indústria Nacional;
Alto nível tecnológico, nas indústrias de terceirização profissionalizadas;

Além destes fatores existem muitos outros, porém existe a necessidade
de quebra de paradigmas e a construção de um elo de confiança no
que tange importantes aspectos como confidencialidade, garantia da
qualidade, flexibilidade e profissionais especializados que possam suportar todo o processo de nacionalização de uma grande marca em um
mercado altamente promissor.
Este mercado é tão importante e promissor que empresas multinacionais de terceirização de cosméticos começaram construções, aquisições
e instalações de operações no Brasil.
Para as empresas que estão procurando ter maior domínio do mercado,
nada melhor que operar com uma empresa genuinamente brasileira,
com alma francesa e que possu Know how na produção de itens de
higiene, perfumaria e beleza.
Um exemplo de empresa com estas características é a Fareva Brasil, fruto
da fusão entre a Fareva, de origem francesa e maior empresa de terceirização europeia, com a K&G, empresa nacional de terceirização de cosméticos, suas plantas estão situadas em Louveira e Itupeva, com capacidade de produção superior a trezentos milhões de peças por ano e com
participações expressivas de Market Share no mercado nacional. Possui
uma estrutura de profissionais de mercado, três unidades fabris e um
Hub logístico que suporta as operações de inbound e outbound, dando
total condições de segurança, garantia da qualidade e confidencialidade.
ESTA É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA QUEM PROCURA
GARANTIA E PARCERIA DE LONGO PRAZO, MAS QUE
AINDA NÃO DOMINA O MERCADO NACIONAL!

55 19 3129.1800
www.fareva.com
vendas.brasil@fareva.com
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O setor de HPPC amplia cada vez mais as iniciativas e debates em defesa do Meio Ambiente,
sempre focando no desenvolvimento sustentável e
no tripé economicamente viável, socialmente justo
e ambientalmente correto. Um dos temas que está
sendo debatido recentemente pela área é o uso
sustentável da biodiversidade brasileira, a maior
em diversidade biológica entre os 17 países chamados de megadiversos, grupo que reúne 70% das
espécies animais e vegetais conhecidos.
As propostas de conservação, uso sustentável e
repartição dos benefícios da biodiversidade, pilares
da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB),
estão envoltas num conjunto de valores inovadores
no mundo moderno. “Conservar a biodiversidade
não é sinônimo de preservá-la de forma intocada.
Existe uma abundância de estratégias de conservação que envolvem também o seu uso racional,
garantindo que os processos que geram e mantêm
a biodiversidade convivam lado a lado com os benefícios diretos de sua exploração”, diz Rose Hernandes, diretora de Meio Ambiente da ABIHPEC.
Diálogos multisetoriais
ampliam chances de sucesso.
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Há cerca de uma década o setor empresarial aguarda a definição de regras que viabilizem o acesso ao patrimônio genético da
nossa biodiversidade. A oportunidade de
apresentá-la ao mundo na Rio+20 foi desperdiçada. Enquanto isso, continua em vigor
a Medida Provisória 2.186-16, de 2011, que
criou entraves burocráticos gigantescos para
a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico a
partir da biodiversidade e gerou uma enorme
insegurança jurídica para as empresas interessadas em investir em seu uso sustentável.
Uma das grandes fragilidades da Medida
Provisória, por exemplo, está na falta critérios claros sobre a repartição de benefícios.
“O resultado são questionamentos complexos (ou mesmo absurdos) e negociações que
só ampliam os riscos para pesquisadores,

empresas e para as próprias comunidades
provedoras ou detentoras de conhecimento
tradicional associado”, diz João Carlos Basilio, presidente da ABIHPEC.
A mobilização do setor empresarial é decisiva para transformar a potencialidade brasileira no campo da biodiversidade em desenvolvimento econômico, com uso racional
e sustentável dos recursos naturais. Os diálogos multissetoriais que vem ocorrendo e nos
quais a ABIHPEC está totalmente envolvida,
ampliam as chances de sucesso junto ao governo, para o estabelecimento de um novo
marco regulatório que viabilize o acesso ao
patrimônio genético, que traga segurança
jurídica às empresas e que promova consequentemente uso sustentável da biodiversidade brasileira.

ELEGANTEMENTE
SUTIL.
MARAVILHOSAMENTE
DISCRETO.
Inovador e virtualmente invisível, o
pescante NoC® patenteado nos EUA
significa que nada tirará a sofisticação
do design de seu frasco.
Quando utilizado com nossa pump
Melodie®, o pescante NoC
proporciona à você liberdade absoluta
para criação de lindas embalagens.

Mais informações visite nosso site ou telefone
mwv.com ou beauty@mwv.com
55 11 3638-4850
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O hábito de separar
materiais recicláveis
e entregá-los
para a coleta seletiva
é fundamental

Logística Reversa – Acordo Setorial em São Paulo
Outro tópico que encontra-se em pauta é
a logística reversa de embalagens pós-consumo, por meio da responsabilidade compartilhada. A entidade já atua fortemente neste
tema por meio do programa “Dê a Mão para o
Futuro – Ajude a gerar trabalho e renda” (outras informações no capítulo Projetos Específicos, neste Anuário).
Em 2012 uma importante conquista foi a
assinatura, em fevereiro, do termo de compromisso para desenvolvimento do programa de responsabilidade pós-consumo de
embalagens no Estado de São Paulo. Os documentos foram firmados pelo Secretário
de Meio Ambiente do Estado de São Paulo,
Bruno Covas, e pelo presidente da ABIHPEC,
João Carlos Basilio.
A cerimônia contou com a presença do
Governador do Estado, Geraldo Alckmin, bem
como o deputado federal Arnaldo Jardim, relator da Política Nacional de Resíduos Sólidos,
representantes de associações, prefeitos e outras autoridades. O termo assinado cumpre as
exigências da Lei no. 12.300/06, que institui a

Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Decreto 54.645/09 e a Resolução SMA-38/11.
O programa que será realizado no Estado
de São Paulo deverá ser incorporado ao Acordo Setorial Nacional e adequado às metas
que forem estabelecidas naquele documento.
O Dê a Mão Para o Futuro é realizado em parceria com a ABIPLA (Associação Brasileira das
Indústrias de Produtos de Limpeza e Afins).
Além do projeto da ABIHPEC os setores de
óleos lubrificantes, de embalagens de agrotóxicos e de pilhas e baterias portáteis também
realizaram assinatura de termo.
“O primeiro objetivo é incentivar os moradores do Estado a adquirirem o hábito de
separar os materiais recicláveis e entregá-los
para a coleta seletiva. Para isso será realizada
campanha educativa, com informações sobre
horários de coleta, materiais que devem ser separados e cuidados necessários com cada tipo
de resíduo”, diz Rose Hernandes. “Buscaremos
criar uma solução técnica, ambiental, econômica e socialmente apropriada para a gestão
dos resíduos sólidos urbanos”, completou.
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POR TRAZ DAS MELHORES MARCAS DE COLORAÇÃO CAPILAR DO BRASIL,

EXISTE UM ÚNICO SEGREDO:
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Deputado Arnaldo Jardim
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“A causa comum que me uniu à ABIHPEC
e permitiu uma relação próxima na defesa do
Meio Ambiente foi o interesse conjunto em
uma legislação funcional referente à correta
destinação de resíduos sólidos, especialmente vasilhames de shampoo, perfumes e outros
produtos da indústria de HPPC.
Havia à época uma situação desfavorável,
omissa e confusa, em um clima desalentador
na Câmara dos Deputados para votar este assunto, que já se estendia havia mais de 18 anos.
Quando comecei a atuar neste tema, a
ABIHPEC contribuiu com ideias e atuou no
sentido de preservar os interesses das empre-

sas e do público, permitindo a aprovação de
uma legislação nada morna, mas, muito pelo
contrário, afirmativa e que define posições. Fizemos uma proposta que transcendeu o corporativismo, transformando-se em exemplo
para outros setores.
Continuamos em nosso esforço comum
com a ABIHPEC em defesa do Meio Ambiente,
agora em função da biodiversidade, buscando
estabelecer uma utilização racional de nossos
recursos. Hoje o uso destes é criminalizado, o
que traz um efeito contrário ao desejado: ao
invés de preservar a flora e a fauna, temos o
desconhecimento, a depreciação cultural.”

COFERLY COSMÉTICA, A EMPRESA QUE FABRICA AS
MELHORES COLORAÇÕES, PARA AS MELHORES MARCAS DESSE PAÍS.

( 55 ) 11 4615-4555 | www.coferly.com.br
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The Environment
One of the great weaknesses of the Provisional
Measure, for example, is the lack of clear criteria about the distribution of benefits. “The result is
complex (or even absurd) questionings and negotiations that only increase the risks for researchers,
businesses and for the very communities providing
or holding traditional associated knowledge”, says
João Carlos Basilio, president of ABIHPEC.
The mobilization of the private sector is decisive
for transforming the Brazilian potential in the field
of biodiversity into economic development, with the
rational and sustainable use of natural resources.
The multi-sectorial dialogues that have been taking place and in which ABIHPEC is totally involved,
enhance the chances for success with the government, for the establishment of a new regulatory
framework that allows for access to genetic heritage, which brings legal certainty to businesses and
which, as a consequence, promotes sustainable use
of the Brazilian biodiversity.
Reverse Logistics
Sectorial Agreement in São Paulo
Another topic that is under discussion is the reverse logistics of post-consumer packaging, through
shared responsibility. The organization already has
a strong presence in this area through the program
“Lend a Hand to the Future – Help to Generate Jobs
and Income” (other information in the Specific Projects chapter, in this Yearbook).
In 2012 an important achievement was the signing, in February, of the term of commitment to
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development of the post-consumer packaging responsibility program in the State of São Paulo. The
documents were signed by the Environment Secretary of the State of São Paulo, Bruno Covas, and
by the president of ABIHPEC, João Carlos Basilio.
The ceremony was attended by the State Governor, Geraldo Alckmin, as well as Congressman,
Arnaldo Jardim, rapporteur of the National Solid
Wastes Policy, representative of associations, mayors and other authorities. The signed term meets
the requirements of Law no. 12,300/06, which established the National Solid Wastes Policy, Decree
54,645/09 and Resolution SMA-38/11.
The program which will be conducted in the State
of São Paulo should be incorporated into the National Sectorial Agreement and adapted to the goals
that are established in that document. The “Lend a
Hand to the Future” project is conducted in partnership with ABIPLA (Brazilian Association of Cleaning
and Related Product Industries). Besides the project
of ABIHPEC, the lubricating oil, pesticide packaging
and portable battery sectors also signed the term.
“The first goal is to encourage residents of the
State to acquire the habit of separating the recyclable materials and delivering them for selective
collection. To achieve this, an educational campaign
will be conducted, with information about collection times, materials that must be separated and the
care required with each type of waste”, says Rose
Hernandes. “We will seek to create a technical, environmental and socially appropriate solution for
the management of solid urban wastes”, she added.

STATEMENT
CONGRESSMAN ARNALDO JARDIM
“The common purpose that has united me with
ABIHPEC and has allowed a closer relationship in
Environmental defense was the joint interest in functional legislation referring to the correct disposal of
solid wastes, especially shampoo and perfume bottles
and other products from the CT&F industry.
There was at the time an unfavorable, omissive
and confusing situation, and a discouraging atmosphere in the Chamber of Deputies when voting on
this subject, which had already gone on for more
than 18 years.
When I started to work on this topic, ABIHPEC
contributed with ideas and acted in the sense of preserving the interests of the companies and the public,
permitting approval, not of a timid law, but much to
the contrary, an affirmative one, which defines positions. We made a proposal that transcended corporatism, becoming an example for other sectors.
We continue in our collective effort with ABIHPEC
in defending the Environment, now as a result of biodiversity, seeking to set a rational usage of our resources. Currently, its use is illegal, which produces
an effect contrary to that which is desired: instead of
preserving the flora and fauna, we have ignorance,
cultural depreciation.”
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Sustainable Use of Biodiversity
The CT&F sector is continually expanding its initiatives and debates in defense of the Environment,
always focusing on sustainable development and
the three pillars: economically viable, socially just
and environmentally correct. One of the themes debated recently by the area is the sustainable use of
the Brazilian biodiversity, the greatest in biological diversity among the 17 so-called mega-diverse
countries, a group that includes 70% of the known
animal and vegetable species.
The proposals for conservation, sustainable use
and equitable sharing of the benefits of biodiversity, pillars of the Convention on Biological Diversity (CBD), are included in a set of innovating values
in the modern world. “Conserving biodiversity is not
synonymous to preserving it untouched. There are
plenty of conservation strategies that also involve
their rational use, ensuring that the processes that
generate and maintain biodiversity co-exist with the
direct benefits of its exploitation”, says Rose Hernandes, Environment director of ABIHPEC.
For nearly a decade, the private sector has been
waiting for the definition of the rules that provide
access to the genetic heritage of our biodiversity.
The opportunity to present it to the world at Rio+20
was wasted. In the meantime, Provisional Measure
2,186-16, of 2011 continues in force. This created huge bureaucratic obstacles to research and
technological development of the biodiversity and
generated enormous legal insecurity for businesses
interested in investing in its sustainable use.
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Medio Ambiente

Una de las grandes fragilidades de la Medida Provisoria, por ejemplo, está en la falta de criterios claros sobre la repartición de beneficios. “El resultado es:
problemáticas complejas (o absurdas) y negociaciones que sólo amplían los riesgos a los investigadores,
empresas y a las propias comunidades proveedoras
o detentoras de conocimiento tradicional asociado”,
dice João Carlos Basilio, presidente de ABIHPEC.
La movilización del sector empresarial es decisiva
para transformar la potencialidad brasileña en el
campo de la biodiversidad en desarrollo económico, con un uso racional y sustentable de los recursos
naturales. Los diálogos multisectoriales que vienen
ocurriendo y en los cuales ABIHPEC está totalmente
implicada, amplían las oportunidades de éxito junto al gobierno, para el establecimiento de un nuevo
marco regulatorio en que sea viable el acceso al
patrimonio genético, que traiga seguridad jurídica
a las empresas y que promueva consecuentemente
el uso sustentable de la biodiversidad brasileña.
Logística Inversa
Acuerdo Sectorial en São Paulo
Otro tópico que se encuentra en pauta es la logística inversa de envases (embalajes) post consumo, por medio de la responsabilidad compartida.
La entidad ya actúa fuertemente en este tema por
medio del programa “Dê a Mão para o Futuro –
Ajude a gerar trabalho e renda” (“Dele la Mano
al Futuro – Coopere con el Reciclaje y Ayude a
Generar Trabajo y Renta”). Otras informaciones en
el capítulo Proyectos Específicos, en este Anuario).
En febrero de 2012 una importante conquista
fue la firma del término de compromiso para el
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DECLARACIÓN
DIPUTADO ARNALDO JARDIM

desarrollo del programa de responsabilidad post
consumo de envases (embalajes) en el Estado de
São Paulo. Los documentos fueron firmados por el
Secretario de Medio Ambiente del Estado de São
Paulo, Bruno Covas, y por el Presidente de ABIHPEC, João Carlos Basilio.
La ceremonia contó con la presencia del Gobernador del Estado, Geraldo Alckmin, también estuvo
el diputado federal Arnaldo Jardim, relator de la
Política Nacional de Residuos Sólidos, representantes de asociaciones, prefectos y otras autoridades.
El término firmado cumple las exigencias de la Ley
Nº 12.300/06, que instituye la Política Nacional
de Residuos Sólidos, el Decreto 54.645/09 y la
Resolución SMA-38/11.
El programa que se realizará en el Estado de
São Paulo deberá incorporarse al Acuerdo Sectorial Nacional y adecuarse a las metas que sean establecidas en aquél documento. El Dê a Mão Para
o Futuro (“Dele la Mano al Futuro”) se realiza en
alianza con ABIPLA . Además del proyecto de ABIHPEC los sectores de óleos lubricantes, de envases
(embalajes) de agro tóxicos y de pilas y baterías
portátiles también realizaron la firma del término.
“El primer objetivo es incentivar a los habitantes
del Estado para adquirir el hábito de separar los materiales reciclables y entregarlos a la recolecta selectiva. Para esto, se realizará una campaña educativa,
con informaciones sobre horarios de la recolecta,
materiales que deben ser separados y los cuidados
necesarios con cada tipo de residuo”, dice Rose Hernandes. “Buscaremos crear una solución técnica, ambiental, económica y socialmente apropiada para la
gestión de los residuos sólidos urbanos”, agregó.

“La causa común que me unió a ABIHPEC y me
permitió una relación cercana en la defensa del Medio Ambiente fue el interés conjunto en una legislación funcional referente a la correcta destinación
de los residuos sólidos, especialmente las vasijas de
shampoo, perfumes y otros productos de la industria de HPPC.
En aquella época había una situación desfavorable, omisa y confusa, en un clima desalentador en la
Cámara de los Diputados para votar respecto a este
asunto, que ya se extendía desde más de 18 años.
Cuando empecé a actuar en este tema, ABIHPEC
contribuyó con ideas y actúo en el sentido de preservar los intereses de las empresas y del público,
permitiendo la aprobación de una legislación nada
tibia, muy por el contrario, afirmativa y que define posiciones. Hicimos una propuesta que transcendió el corporativismo, transformándose en ejemplo
para otros sectores.
Continuamos en nuestro esfuerzo común con ABIHPEC en defensa del Medio Ambiente, ahora en
función de la biodiversidad, buscando establecer
una utilización racional de nuestros recursos. Hoy el
uso de éstos es criminalizado, lo que trae un efecto
contrario al deseado: en vez de preservar la flora
y la fauna, tenemos el desconocimiento, la depreciación cultural.”
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Uso Sustentable de la Biodiversidad
El sector de HPPC amplia cada vez más las iniciativas y debates en defensa del Medio Ambiente,
siempre focalizando en el desarrollo sustentable y en
el trébedes económicamente viable, socialmente justo y ambientalmente correcto. Uno de los temas que
está siendo debatido recientemente en el área es el
uso sustentable de la biodiversidad brasileña, la mayor en diversidad biológica entre los 17 países llamados de mega diversos, grupo que reúne el 70%
de las especies animales y vegetales conocidos.
Las propuestas de conservación, uso sustentable
y repartición de los beneficios de la biodiversidad,
pilares de la Convención sobre Diversidad Biológica
(CDB), están involucradas en un conjunto de valores
innovadores en el mundo moderno. “Conservar la biodiversidad no es sinónimo de preservarla de forma
intocada. Existe una abundancia de estrategias de
conservación que también implican su uso racional,
garantizando que los procesos que generan y mantienen la biodiversidad convivan lado a lado con los
beneficios directos de su exploración”, dice Rose Hernandes, directora de Medio Ambiente de ABIHPEC.
Hace aproximadamente una década el sector empresarial espera la definición de reglas que hagan
viable el acceso al patrimonio genético de nuestra biodiversidad. La oportunidad de presentarla
al mundo en la Rio+20 fue desperdiciada. Mientras tanto, continúa en vigor la Medida Provisoria
2.186-16, de 2011, que creó trabas burocráticas
gigantescas para la investigación y el desarrollo
tecnológico a partir de la biodiversidad y generó
una enorme inseguridad jurídica para las empresas
interesadas en invertir en su uso sustentable.

O ANUÁRIO QUE LÊ O MERCADO DE HPPC
DA FORMA QUE VOCÊ PRECISA
Já estamos preparando o próximo Anuário.
Inclua já no budget a participação de sua empresa
e faça parte da publicação lida por todo o setor.
Publicação em português, inglês e espanhol.
Pesquisa sobre os segmentos do mercado.
Panorama geral e perspectivas futuras do setor.
Versão digital com interatividade
para tablets e smartphones.
Produto Neutro de Carbono.

mais informações
11 3294 0051 / 0052 / 0053
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Em 2011 e 2012 os temas relacionados aos assuntos técnicos e regulatórios estiveram em destaque no setor de HPPC.
Com a constante inovação, o crescimento do comércio internacional e os ajustes necessários na legislação devido à harmonização no MERCOSUL (especialmente pela evolução dos
métodos de testes e controle), a Entidade destacou-se em
projetos variados, que trouxeram diversos benefícios à indústria e aos consumidores.
Entre as ações realizadas proativamente está a criação de
manuais de exportação, produto gratuito aos associados e disponível para navegação, download e impressão no site da Entidade, contendo informações essenciais para a expansão das
empresas em mercados como África do Sul, Arábia Saudita,
Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos, Peru e União Europeia.
Desde 2005, a legislação sanitária brasileira está harmonizada no MERCOSUL, o que diminui barreiras e facilita os
processos de exportação. “Sempre que os países membros do
bloco promovem uma revisão em determinada norma, ela é
internalizada pelos Estados Parte”, diz Renata Amaral, gerente
da área Técnico-Regulatória. Um exemplo disse ocorreu em junho de 2012, quando a ANVISA divulgou as novas regras para
a produção e comercialização de protetores solares, que alteraram, entre outras disposições, o valor mínimo do Fator de
Proteção Solar (FPS), a rotulagem e a divulgação permitida. A
ABIHPEC trabalhou nessas alterações desde 2008 e, em 2011,
elas foram aprovadas em reunião do MERCOSUL. As novas
regras, no entanto, só deverão entrar em vigor daqui a dois
anos, prazo necessário para a adequação à norma da ANVISA,
uma vez que serão necessárias muitas mudanças.
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Programa teve a sua primeira
Oficina no Hospital Pérola Byngton
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Outro trabalho contínuo da Associação objetiva a eliminação de entraves à produção e comercialização dos
produtos de HPPC, especialmente na questão de registros.Uma negociação que ainda está em pleito são mudanças no processo de registro dos produtos de grau 2.
A ideia é que também eles possam ser registrados online,
com um prazo de cinco dias para deferimento. “A ANVISA concorda com essa reivindicação do setor e já está
reformulando seu site para atender à demanda”, adianta
Amaral, destacando que a alteração no modo de registro
trará mais agilidade ao processo. O novo sistema fará um
cruzamento das informações enviadas pelo fabricante
com a legislação em vigor. Assim, se o produto contiver
concentração de ingrediente restrito maior que a permitida em lei, o processo de registro será imediatamente
bloqueado, o que agilizará o trabalho dos técnicos.
A expectativa é de que no primeiro semestre de 2013
o novo modelo de registro entre em vigor. Ao longo de
2012 o setor será convidado a participar de um teste para
verificação da funcionalidade do sistema.

“ABIHPEC e ANVISA atuam
integradas desde
o início do Mercosul.
Essa troca constante
de informações fortalece
o trabalho de melhoria
do setor, pois estamos
alinhados no objetivo
de continuar
a regulamentação
e o controle dos produtos
de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos”.

Inovações biotecnológicas
com um toque
de natureZa

Josineire Melo Costa Sallum,
Gerente Geral
de Cosméticos da ANVISA

Projeção internacional
AMÉRICA LATINA
No MERCOSUL a ABIHPEC participa da Comissão Especial de Assessoria à Vigilância Sanitária e tem
assento no órgão que representa a iniciativa privada no bloco, o SGT 11 – Saúde, AD HOC Cosméticos.
Na América Latina, tem participação ativa no CASIC (Conselho das Associações da Indústria de Cosméticos Latino-Americana) para realização das reuniões anuais das autoridades sanitárias da região.

ESTADOS UNIDOS E COMUNIDADE EUROPEIA
A Entidade também trabalha em conjunto com a PCPC (Personal Care Products Council), associação
que representa a indústria norte-americana de HPPC. O intuito é inserir o Brasil nas discussões internacionais, tendo como objetivo aproximar as legislações de modo a derrubar barreiras técnicas.
Em 2012 o Brasil participou da reunião do ICCR (International Cooperation on Cosmetics Regulation), órgão que reúne Estados Unidos, Comunidade Europeia, Canadá e Japão. Essa participação é
fruto direto do trabalho da ABIHPEC de inserção do Brasil nas decisões de Regularização Sanitária em
âmbito internacional. Representados pela ANVISA, o Brasil participou do ICCR como País convidado.
Nesses encontros anuais da entidade há um dia destinado à participação da iniciativa privada. O setor
brasileiro foi representado pela ABIHPEC.

Vitipure™, Velsan® e Zenvivo™

Uma gama única de biopolímeros para personal care, que oferece a pureza e a eficácia que
todos procuram. São ativos naturais de fontes não-animais, que contribuem para o
bem-estar dos consumidores. Efeitos de hidratação, anti-idade e reparadores são combinados
com uma extraordinária sensação de suavidade para a pele e para os cabelos.
Clariant S.A., Av. das Nações Unidas, 18.001, CEP 04795-900, São Paulo – SP, Tel.: +55 11 5683 7616

www.ics.clariant.com
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Em 2004 a ABIHPEC criou o CB-57, comitê da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) para o setor
de HPPC (Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos).
O trabalho de normatização do setor se desenvolveu,
analisando-se Terminologias, Requisitos, Classificações e Métodos de Ensaio no segmento.
Artur Gradim, gestor do CB-57, explica que o comitê é espelho do ISO/TC-217, Grupo Técnico da International Organization of Standartization (ISO), “A função
do ISO/TC-217 é estabelecer normas internacionais na
área de HPPC. Quando há interesse por parte do Brasil,
essas normas podem ser adotadas”, afirma, ressaltando que a adoção das normas ISO ou ABNT é voluntária.
“Porém, quanto mais um setor da economia incorpora
normas aceitas internacionalmente, mais competitivo
ele se torna no mercado externo. Por isso é tão importante o trabalho do CB-57”, explica Gradim. No Grupo
de Trabalho ISO/TC-217 participam representantes de
60 países e instituições representantes do setor (além
da ABIHPEC, CASIC – Conselho Latino Americano das
Associações de HPPC e PCPC – Personal Care Products
Council, entre outros).
Setor incorpora normas técnicas internacionais
para ser mais competitivo no exterior
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Quando o assunto é o
bem-estar nossa missão
é inovar sempre!
Essas comissões funcionam como fóruns técnicos e são integradas, por meio de trabalhos voluntários, por representantes de universidades, institutos, instituições governamentais e não-governamentais, empresas produtoras e de consumidores de produtos e
serviços. Entre as funções das comissões está a revisão periódica das normas, mantendo-as
sempre atuais em relação às suas similares internacionais. Elas podem, também, adaptar as
normas às especificidades técnicas existentes no Brasil.
Em agosto de 2011, o Brasil se tornou o 34º país a integrar o comitê ISO/TC-217 como
P-Member (Membro Participante). Isso significa que o País tem o direito de manifestar-se
ativamente sobre a normatização do setor, inclusive através do voto. Essa participação se
dá por meio do CB-57. Desde 2004, o Brasil participava dos encontros do ISO/TC-57 como
O-Member (Membro Observador). Após a elevação a P-Member o País se programa para
sediar, pela primeira vez, o Encontro da ISO/TC-57, em evento programado para outubro
de 2012 na cidade de Florianópolis (SC).

A BASF oferece sinergias e
soluções inovadoras através
do mais abrangente portfolio
de matérias-primas para o
desenvolvimento de produtos de
cuidados pessoais

VISITE:
www.personal-care.basf.com/south-america/home
Para informações entre em contato através do e-mail:
personal-care-sa@basf.com
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 Ativos
 Emolientes
 Emulsionantes
 Pigmentos de efeito
 Tensoativos
 Corantes Capilares
 Polímeros
 Filtros Ultravioleta para Proteção Solar
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Regulatory Subjects
meet the demand”, Amaral says in advance, pointing
out that the alteration in the mode of registration
will bring more agility to the process. The new system will make a crossing of information sent by the
manufacturer with the law in force. Therefore, if the
product contains a content of a restricted ingredient
higher than that permitted by law, the registration
process will be blocked immediately, which will hasten the work of technicians.
The expectation is that within the first half of
2013 the new registration model will enter into force.
Throughout 2012, the industry will be invited to participate in a test to check the functionality of the system.
International Projection
Latin America
Within MERCOSUR, ABIHPEC participates in the
Special Advisory Commission for Health Surveillance
and has a seat at the institution that represents the
private initiative within the block, SGT 11 – Health,
AD HOC Cosmetics. In Latin America, it has active
participation in CASIC (Council of Latin American
Cosmetic Industry Associations) to hold the annual
meetings of health authorities from the region.
United States and European Community
It also works jointly with PCPC, an association that
represents the North American HPPC industry. The
intention is to insert Brazil into international discussions, having the purpose of approximating laws in
a way to tackle technical barriers.
In 2012, Brazil participated in a meeting of ICCR
(International Cooperation on Cosmetics Regulation),
an institution that joins the United States, the European Community, Canada and Japan. This participation is the direct result of the work done by ABIHPEC
of inserting Brazil into decisions on Health Regularization within an international scope. Represented by
ANVISA, we participated in ICCR as a guest country.
In the annual meetings of the entity, there is one day
dedicated for participation of the private initiative.
The Brazilian industry was represented by ABIHPEC.
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Technical Standards
In 2004, ABIHPEC created the CB-57, a committee of the ABNT (Brazilian Association of Technical Standards) for the CT&F sector. The work of
standardizing the sector has developed, analyzing
Terminologies, Requirements, Classifications and
Testing Methods in the segment.
Artur Gradim, administrator of CB-57, explains that
the committee is a mirror of ISO/TC-217, a Technical Group of the International Organization for Standardization (ISO), “The function of ISO/TC-217 is to
establish international standards in the area of HPPC.
When there is interest by Brazil, these standards can
be adopted”, he states, pointing out that the adoption
of ISO or ABNT standards is voluntary. “However, the
more a sector of the economy incorporates standards
accepted internationally, the more competitive it will
become in the foreign market. For this reason, the work
of CB-57 is so important”, explains Gradim. Representatives from 60 countries and institutions representing
the sector participate in the ISO/TC-217 Work Group
(besides ABIHPEC, CASIC – Conselho Latino Americano das Associações de HPPC e PCPC – Personal Care
Products Council, among others).

These commissions function as technical forums
and are integrated, by means of voluntary work,
by representatives of universities, institutes, governmental and non-governmental institutions, manufacturers and consumers of products and services.
Among the functions of the commissions is the periodic review of the standards, always keeping them
up-to-date in relation to their international equivalents. They can also adapt the standards to the technical specifications existing in Brazil.
In August of 2011, Brazil became the 34th
country to join the ISO/TC-217 committee as a PMember (Participating Member). This means that
the Country has the right to actively manifest itself regarding the standardization of the sector,
including by vote. This participation takes place
by means of CB-57. Since 2004, Brazil has been
participating in the meetings of the ISO/TC-57
as an O-Member (Observing Member). After its
promotion to P-Member, the Country is preparing
to host, for the first time, the Meeting of ISO/TC57, an event scheduled for October of 2012, in
the city of Florianópolis (SC).
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In 2011 and 2012, the topics related to the technical and regulatory subjects have been highlighted
within the CT&F industry. With the constant innovation of the industry, growth in international trade
and the necessary adjustments in law due to harmonization in MERCOSUR (especially through the development of testing and control methods), the Entity
stood out in varied projects, which brought several
benefits to the industry and consumers.
Among the actions performed proactively is the
creation of export manuals, a free product for associates and available for navigating, downloading and
printing on the Entity’s website, containing essential
information for expanding the companies into markets like South Africa, Saudi Arabia, Colombia, Costa
Rica, the United States, Peru and the European Union.
Since 2005, Brazilian health legislation is in line
with MERCOSUR, which decreases barriers and
facilitates export processes. “Whenever member
countries of the block promote a review of a given
standard, it is internalized by the Member States”,
says Renata Amaral, manager of the Technical-Regulatory area. An example of this occurred in June
2012 when ANVISA disclosed the new rules for producing and selling sunscreen, which altered, among
other dispositions, the minimum value of Sun Protection Factor (SPF), labeling and disclosure permitted.
ABIHPEC has worked in these alterations since 2008,
and in 2011 they were approved at a MERCOSUR
convention. The new rules, however, will only enter
into force two years from now, the period necessary
for adapting to the ANVISA standard, since many
changes will be necessary.
Another continuous job of the Association aims
at eliminating hindrances to producing and selling
CT&F products, especially with regard to registration. A negotiation that is still under legal review is
the changes in the registration process of 2nd grade
products. The idea is that they might also be registered online, with a period of five days for deferral. “ANVISA agrees with this counterclaim from the
industry and is already reformulating its website to

A S S U N TO S R E G U L AT Ó R I O S

ABIHPEC 2012

Asuntos regulatorios
está reformulando su sitio para atender a la demanda”, adelanta Amaral, destacando que la alteración
en el modo de registro traerá más agilidad al proceso.
El nuevo sistema hará un cruzamiento de las informaciones enviadas por el fabricante con la legislación en
vigor. Así, si el producto contiene una concentración
de ingrediente restringido mayor que lo que permite
la ley, el proceso de registro inmediatamente será bloqueado, lo que agilizará el trabajo de los técnicos.
La expectativa es que en el primer semestre de
2013 el nuevo modelo de registro entre en vigor.
A lo largo del año 2012 el sector será invitado a
participar en una prueba para la verificación de la
funcionalidad del sistema.
Proyección internacional
América Latina
En el MERCOSUR, ABIHPEC participa de la Comisión Especial de Asesoría a la Vigilancia Sanitaria
y tiene un asiento en el órgano que representa la
iniciativa privada en el bloque, el SGT 11 – Salud,
AD HOC Cosméticos. En América Latina, tiene una
participación activa en CASIC (Consejo de las Asociaciones de la Industria de Cosméticos Latinoamericana) para la realización de las reuniones anuales
de las autoridades sanitarias de la región.
Estados Unidos y Comunidad Europeia
También trabaja en conjunto con PCPC (Personal
Care Products Council), asociación que representa a la
industria norteamericana de HPPC. El objetivo es insertar a Brasil en las discusiones internacionales, teniendo
como finalidad aproximar las legislaciones de modo de
derrumbar las barreras técnicas.
En 2012, Brasil participó de la reunión de ICCR
(International Cooperation on Cosmetics Regulation), órgano que reúne a Estados Unidos, a la Comunidad Europea, a Canadá y a Japón. Esta participación es fruto directo del trabajo de ABIHPEC de
insertar a Brasil en las decisiones de Regularización
Sanitaria en el ámbito internacional. Representados
por ANVISA, participamos de ICCR como país invitado. En los encuentros anuales de la entidad se destina un día a la participación de la iniciativa privada.
El sector brasileño fue representado por ABIHPEC.
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Normas Técnicas
En 2004, ABIHPEC creó el CB-57, comité de la
ABNT para el sector de HPPC. El trabajo de normalización del sector se desarrolló, analizándose
Terminologías, Requisitos, Clasificaciones y Métodos de Ensayo en el segmento.
Artur Gradim, gestor del CB-57, explica que el comité es un espejo del ISO/TC-217, Grupo Técnico da
International Organization of Standartization (ISO),
“La función del ISO/TC-217 es establecer normas
internacionales en el área de HPPC. Cuando hay interés por parte de Brasil, estas normas pueden ser
adoptadas”, afirma, resaltando que la adopción de
las normas ISO o ABNT es voluntaria. “Sin embargo,
cuanto más -un sector de la economía- incorpora normas aceptadas internacionalmente, éste se hace más
competitivo en el mercado externo. Por esto es tan
importante el trabajo del CB-57”, explica Gradim. En
el Grupo de Trabajo ISO/TC-217 participan representantes de 60 países e instituciones representantes
del sector (además de ABIHPEC, CASIC [Consejo Latino Americano de las Asociaciones de HPPC] y PCPC
[Personal Care Products Council], entre otros).
Estas comisiones funcionan como fórums técnicos

y son integradas, por medio de trabajos voluntarios, por representantes de universidades, institutos,
instituciones gubernamentales y no gubernamentales, empresas productoras y de consumidores de
productos y servicios. Entre las funciones de las comisiones se encuentra la revisión periódica de las
normas, manteniéndolas siempre actuales en relación a las normas similares internacionales. Estas
comisiones pueden adaptar as normas a las especificidades técnicas existentes en Brasil.
En agosto de 2011, Brasil se convirtió en el 34º
país en integrar el comité ISO/TC-217 como PMember (Miembro Participante). Esto significa que
el país tiene el derecho de manifestarse activamente
sobre la normalización del sector, inclusive a través del voto. Esta participación sucede por medio
del CB-57. Desde el 2004, Brasil participaba de
los encuentros del ISO/TC-57 como O-Member
(Miembro Observador). Después de subir a la categoría P-Member, el país se programa para ser
sede, por la primera vez, del Encuentro de la ISO/
TC-57, en un evento programado para octubre de
2012 en la ciudad de Florianópolis (SC).
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En 2011 y 2012 los temas relacionados a los asuntos técnicos y regulatorios se destacaron en el sector
de HPPC. Con la constante innovación del sector, el
crecimiento del comercio internacional y los ajustes
necesarios en la legislación debido a la armonización
en el MERCOSUR (especialmente por la evolución de
los métodos de pruebas y control), la Entidad se destacó en varios proyectos que trajeron diversos beneficios a la industria y a los consumidores.
Entre las acciones realizadas proactivamente se
encuentra la creación de manuales de exportación,
producto gratuito a los asociados y disponible para
la navegación, download e impresión en el sitio de la
Entidad, conteniendo informaciones esenciales para la
expansión de las empresas en mercados como África
del Sur, Arabia Saudita, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Perú y los países de la Unión Europea.
Desde 2005, la legislación sanitaria brasileña se
encuentra armonizada en el MERCOSUR, lo que disminuye barreras y facilita los procesos de exportación. “Siempre que los países miembros del bloque
promueven una revisión en determinada norma, ésta
es internalizada por los Estados Parte”, dice Renata Amaral, Gerente del área Técnico Regulatoria. Un
ejemplo, dijo, sucedió en junio de 2012, cuando ANVISA difundió las nuevas reglas para la producción
y comercialización de protectores solares, que alteraron, entre otras disposiciones, el valor mínimo del
Factor de Protección Solar (FPS), el rótulo y la difusión permitida. ABIHPEC trabajó en estas alteraciones
desde 2008 y, en el 2011, éstas se aprobaron en
reunión en el MERCOSUR. Las nuevas reglas, mientras tanto, solo deberán entrar en vigor de aquí a dos
años, plazo necesario para la adecuación a la norma
de ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria), ya que serán necesarios muchos cambios.
Otro trabajo continuo de la Asociación se relaciona a la objetivación de la eliminación de entrabes a
la producción y comercialización de los productos de
CT&C, especialmente en los asuntos de registros. Una
negociación que aún está en pleito son los cambios en
el proceso de registro de los productos de grado 2. La
idea es que éstos también puedan ser registrados online, con un plazo de cinco días para diferimiento. “ANVISA concuerda con esta reivindicación del sector y ya
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Recente levantamento* indica que o setor de HPPC investiu, em média, 2% de seu
faturamento em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), muito além dos 0,7% da média
industrial brasileira. Algumas indústrias de
HPPC chegam a investir até 5% do seu faturamento em pesquisa, desenvolvimento e
inovação e, nos últimos dois anos, 30% do faturamento dessas companhias foram devido
aos lançamentos/novos produtos. Este cenário é fomentado e incentivado por ações do
ITEHPEC – Instituto de Tecnologia e Estudos
de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos,
braço tecnológico da ABIHPEC.

*Por um Brasil com saúde e Mais Bonito – a
contribuição do setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos para o desenvolvimento
do país (ABIHPEC/Booz & Co.).

TECNOLOGIA

ESTUDOS

INOVAÇÃO

www.itehpec.org.br
Setor de HPPC investiu 5% de seu faturamento
em pesquisa e desenvolvimento
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Empresas do setor de HPPC, ABIHPEC, IBOPE MONITORSISTEMA ALICE, ANÁLISES BOOZ&CO

Investimentos Realizados pelas Empresas do Setor
Em bilhões de reais

Marca - Brand
P&D - R&D
Ativos - Assets
Total - Total
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“O setor possui uma característica única na
área de inovação. Diversas indústrias de grande
porte alocam recursos consideráveis em centros de pesquisa. Há empresas, por exemplo,
que já possuíam centro de pesquisa e desenvolvimento na área de cabelos montado na capital paulista e estão, agora, estruturando outro no Rio de Janeiro para outras categorias de
produtos”, diz Marina Kobayashi, coordenadora
de assuntos econômicos da ABIHPEC e quem
está à frente da coordenação do ITEHPEC, sob
a Presidência de João Carlos Basilio.
Para promover a interação e a evolução
de temas essenciais ao setor, o ITEHPEC atua
no desenvolvimento e fomento de atividades
objetivando novas concepções para as atividades produtivas. Entre as ações promovidas

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Estimativa

nos últimos anos estão programas de qualificação profissional e encontros internacionais,
que focam Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação; Nanotecnologia e Embalagens. Esses
encontros são a base para o desenvolvimento
de Documentos de Referência que compilam
os principais assuntos abordados pelos especialistas e trazem recomendações do Setor visando subsidiar o desenvolvimento do tema no
País tornando-o cada vez mais competitivo.
O trabalho é realizado em parceria com
universidades e centros de pesquisa, além de
órgãos governamentais, como o MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação), do
MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) e Instituições de financiamento e fomento.
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Conselho Científico
e Tecnológico
Uma inovação ocorrida em 2012 foi a
criação de um Conselho Científico e Tecnológico, que apoia o Conselho Gestor nas decisões gerais e estratégias de atuação, dividido nas três áreas citadas acima (Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação; Nanotecnologia e Embalagens).
Esse Conselho é presidido por Flávia
Addor, mestre em Dermatologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Também integram o grupo: Assunta Napolitano Camilo, Carlos Eduardo de Oliveira
Praes, Elcio Garcia Alvares, Sílvia Berlanga de
Moraes Barros e Sílvia Stanisçuaski Guterres.

Um projeto em parceria com o INMETRO
(Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade
e Tecnologia), por exemplo, está sendo desenvolvido para a produção de nanomateriais
de referência Ele surgiu a partir da iniciativa
da ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) como parte da ATS (Agenda Tecnológica Setorial). A Entidade possui
um programa de inovação e desenvolvimento
tecnológico apoiado em pilares estratégicos.
A intenção é desenvolver ainda mais a cadeia
produtiva da indústria de HPPC, transformando conhecimento em riqueza para o estabelecimento de um diferencial competitivo.

113

CONTENTORES

A Melhor Maneira de Armazenar com Qualidade.

Contentores Intermediários para Granéis (IBC) e Contentores Articulados (Bag in Box)
Para Transporte e Armazenagem de Produtos Líquidos, Pastosos, Perigosos ou Não

LOCAÇÃO
E VENDA

grupo

Rentank

+ 55 (11) 4138.9272/9268
www.minitank.com.br | minitank@rentank.com.br

ABIHPEC 2012

Beleza é o que a gente faz.

“Nossa maior expectativa é que o conselho seja
o provedor de todo o respaldo para a implementação de novas tecnologias nas empresas do setor
de HPPC, sejam elas inovadoras ou que simplesmente se traduzam em qualidade e diferenciação”,
afirma Addor. A presidente do Conselho reconhece
que esse objetivo é bastante trabalhoso de ser alcançado. “Mas é plenamente factível, uma vez que
já estamos viabilizando, através de eventos, informações atualizadas e de excelência técnica, debates que visam desenvolver uma avaliação crítica e
até mesmo projetos que possibilitem às empresas
de qualquer porte trazer a inovação para dentro
de suas realidades”. Flávia Addor acrescenta que o
conselho desempenha um papel fundamental neste
cenário competitivo e oportuno para o investimento em tecnologia que agregue valor. “A ideia central
é desenvolver qualquer iniciativa que possa qualificar o empresário brasileiro, mantendo a competitividade no mercado nacional e internacional”.

Uma inovação
ocorrida em 2012
foi a criação
de um Conselho
Científico
e Tecnológico

Empreender é enxergar, em cada desafio, uma oportunidade. E transformar
essa oportunidade em um produto, serviço ou processo inovador.
O Grupo Boticário acredita nisso. Por isso possui uma marca como
O Boticário, maior rede de perfumaria e cosméticos do mundo. Por isso criou
Eudora, primeira marca nacional com atuação multicanal no segmento de
cosméticos, perfumaria e acessórios. E por isso, também, está lançando
Skingen Inteligência Genética, que vai oferecer tratamentos inovadores
para a pele. Cada uma delas é uma prova viva do que entendemos por
beleza: a capacidade empreendedora de gerar desenvolvimento, seja
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para nosso Grupo, seja para nossos colaboradores, seja para o país.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

ABIHPEC 2012

Encontros Internacionais

Fomento à pesquisa
O governo brasileiro possui alguns programas de fomento, como a Lei da Inovação (lei
10.973/2004) e a Lei do Bem (11.196/2005),
que incentivam a colaboração entre universidades, instituições de ciência e tecnologia,
pesquisadores e empresas brasileiras no desenvolvimento de projetos, visando ao aprimoramento de produtos competitivos no
mercado exterior, além de prever o uso de
incentivos fiscais a quem investe em inovação tecnológica. Nesse contexto, o ITEHPEC
exerce um papel fundamental contribuindo
para auxiliar as indústrias no acesso aos mecanismos de fomento.

Apesar dos avanços tecnológicos que o
Brasil vem experimentando, ainda há um longo caminho a ser percorrido. “Os recursos alocados em inovação devem ser considerados
investimentos estratégicos. Os países que mais
crescem são aqueles que investem de forma
sistêmica e constante em inovação”, analisa
Marina Kobayashi, que conclui: “Os mecanismos de fomento, por si só, não são suficientes
para que a inovação impulsione a economia. É
preciso haver uma estratégia de longo prazo
capaz de promover mudanças estruturais na
economia do País, provocando o desenvolvimento de plataformas revolucionárias”.
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Embora a tecnologia envolvendo nanomateriais avance no mundo todo, ainda não
há um padrão de referência, fundamental
para que se obtenham medições seguras.
Esse é o trabalho que a ABIHPEC, através do
ITEHPEC, realiza em conjunto com o Inmetro. O que se espera é que a nanometrologia
evolua de forma democrática de modo que
ela possa ser utilizada por pequenas, médias
e grandes empresas do setor.
Em setembro o ITEHPEC reuniu
os principais especialistas do
País e do exterior para o
“Encontro
internacional
de Embalagens – Drivers
da Inovação na Indústria de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos”. A iniciativa abordou alguns dos grandes
desafios para a área:
inovação, tecnologia e
sustentabilidade. A programação permitiu debates sobre
os grandes desafios da cadeia produtiva de embalagens, envolvendo as necessidades, tendências e soluções tecnológicas.
O Encontro foi organizado em três blocos:
Comunicação; Segurança e Tendências; Inovação e Sustentabilidade. O Documento de
Referência sobre o tema está sendo produzido e terá como Relatora a editora-chefe da
Revista Pack, Margaret Hayasaki.
Em 2012 está programado também o “Encontro Internacional de Inovação e Tecnologia – Desafios e Oportnidades em um mercado crescente de HPPC”, com previsão para
novembro de 2012 em São Paulo (SP).

Considerado inovador pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia, a Rodada Tecnológica, criada em 2005 em parceria com aquele
ministério, reunia universidades e empresas
buscando justamente essa integração. O projeto vem evoluindo e já se encontra na sétima edição, unindo especialistas nacionais
e internacionais, da academia e também da
indústria em torno do debate sobre as mais
recentes novidades e temas de destaque no
setor de HPPC.
A Nanotecnologia foi outro tema debatido em 2012,
no Encontro Internacional de Nanotecnologia,
sob o tema: Os Pilares
Fundamentais da Nanotecnologia na Indústria
Cosmética, que reuniu
alguns dos principais
pesquisadores mundiais
na área. Na opinião do
presidente do Instituto e
da ABIHPEC, João Carlos Basilio, “o evento esclareceu pontos
importantes sobre nanotecnologia, possibilitando debates entre empresários, representantes do meio acadêmico, pesquisadores e
estudantes”. O projeto originou o Documento de Referência “Nanotecnologia em Cosméticos”, que apresenta a síntese de todos
os aspectos discutidos acerca da nanotecnologia no Encontro, além de apontamentos e
recomendações do setor. Seu objetivo é subsidiar a construção de políticas públicas adequadas para o desenvolvimento da nanotecnologia para a Indústria de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos no Brasil.
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ogy and Innovation and of Development, Industry
and Foreign Trade.
The Association has a program of technological innovation and development based on strategic
pillars. The goal is to develop the CT&F industry´s
productive chain even more, transforming knowledge into wealth for the establishment of a competitive differential.
*For a More Beautiful and Healthy Brazil – the
contribution of the Cosmetics, Toiletries and Fragrances sector to the development of the country
(ABIHPEC/Booz & Co.).

fully feasible, since we are already promoting this,
by means of events, information - which is up-todate and of technical excellence - and discussions
aimed at developing a critical assessment and even
projects that enable entrepreneurs of any level to
introduce innovation into their realities”. Flávia Addor adds that the council performs a fundamental
role in this competitive and opportune scenario for
investment in technology which aggregates value.
“The main idea is to develop any initiative that
might qualify the Brazilian entrepreneur, maintaining competitiveness in the domestic and international market”.

Scientific and Technological Council
One innovation that occurred in 2012 was the
creation of a Scientific and Technological Council,
which provides support to the Board of Management in the general and strategic decisions of the
operation and is divided into three areas: Research,
Development and Innovation, Nanotechnology and
Packaging.
This Council is presided over by Flávia Addor,
master in Dermatology through the School of Medicine of the University of São Paulo. The following
are also members of the group: Assunta Napolitano
Camilo, Carlos Eduardo de Oliveira Praes, Elcio
Garcia Alvares, Sílvia Berlanga de Moraes Barros
and Sílvia Stanisçuaski Guterres.
“Our greatest expectation is that the council
may be the provider of all the support for the implementation of new technologies in the companies
of the CT&F sector, whether they are innovating or
simply refer to quality and differentiation”, states
Addor. The president of the Council recognizes that
achieving this objective will be hard work. “But it´s

Incentive for research
The Brazilian government has some incentive programs, such as the Innovation Act (Act
10,973/2004) and Welfare Act (11.196/2005),
which encourage collaboration between universities, institutions of science and technology, researchers and Brazilian companies in the development of projects, aimed at the improvement of
competitive products in the foreign market, besides providing for the use of tax incentives to
whomever invests in technological innovation. In
this context, ITEHPEC exercises a fundamental role
contributing toward assisting industries to access
the incentive mechanisms.
Despite the technological advances that Brazil
has been experiencing, there is still a long way to
go. “The resources allocated to innovation must be
considered as strategic investments. The countries
that grow the most are those that invest systematically and constantly in innovation”, explains Marina
Kobayashi, who concludes: “The incentive mechanisms, in themselves, are not sufficient so that inno-

vation boosts the economy. It is necessary to have a
long-term strategy capable of promoting structural
changes in the economy of the Country, provoking
the development of revolutionary platforms”.
Meetings
Considered innovating by the then Ministry of
Science and Technology, the Technological Round
Table, created in 2005, in partnership with that
Ministry, brought together universities and companies seeking exactly this kind of integration. The
project has been developing and is already in its
seventh edition, bringing together national and international specialists, from academia and also the
industry in a debate about the most recent novelties
and important themes in the HPPC sector.
Nanotechnology was another theme discussed in
2012, in the International Meeting on Nanotechnology, under the themes: The Fundamental Pillars
of Nanotechnology in the Cosmetics Industry, which
gathered some of the world´s leading researchers
in the area. In the opinion of the president of the
Institute and of ABIHPEC, João Carlos Basilio, “the
event highlighted important developments in nanotechnology, and created space for debate among
entrepreneurs, academic representatives, researchers and students”.
Although the technology involving nano-materials advances throughout the world, there is as yet,
no standard of reference, which is fundamental so
that accurate measurements can be made. This is
the work that ABIHPEC, through ITEHPEC, performs
together with Inmetro. It is hoped that nanometrology will develop in a democratic manner so that it
might be used by small, medium and large-sized
companies of the sector.
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ITEHPEC
The latest survey* indicates that the CT&F (Cosmetics, Toiletry and Fragrances) sector invested, on
average, 2% of its turnover in R&D (Research and
Development), much more than the 0.65% Brazilian industry average. Some industries even invest up
to 5% of their turnover in research, development
and innovation, and in the last two years, 30% of
the turnover has corresponded to new product releases. This scenario is fostered and encouraged by
actions of the ITEHPEC – Institute of Technology
and Studies in Cosmetics, Toiletries and Fragrances,
a technological arm of ABIHPEC.
“The sector has a unique characteristic in the area
of innovation. Various large industries have channeled considerable resources into laboratories and
research centers. There are companies, for example,
that already had a research and development center in the area of hair care set up in the capital of
the state of São Paulo and they are now organizing others in Rio de Janeiro for other categories
of products”, says Marina Kobayashi, coordinator
of economic affairs at ABIHPEC and head of the
coordination at ITEHPEC, under the Presidency of
João Carlos Basilio.
To promote the interaction and evolution of
themes essential to the sector, ITEHPEC operates in
the development and fostering of activities directed
towards new conceptions for the productive activities. Among the actions promoted in recent years are
the programs of professional qualification and international meetings that focus on nanotechnology,
innovation, and packaging, among other subjects.
The work is performed in partnership with universities and research centers, besides government
bodies, such as the Ministries of Science, Technol-
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La Entidad posee un programa de innovación y
desarrollo tecnológico apoyado en pilares estratégicos. La intención es desarrollar más la cadena
productiva de la industria de HPPC, transformando
el conocimiento en riqueza para el establecimiento
de un diferencial competitivo.
*Por un Brasil con salud y Más Bonito – la contribución del sector de Higiene Personal, Perfumería y
Cosméticos para el desarrollo del país (ABIHPEC/
Booz & Co.).

ca y hasta proyectos que otorguen la posibilidad a
los empresarios - de cualquier tamaño- de traer la
innovación hacia adentro de sus realidades”. Flávia
Addor añade que el Consejo desempeña un papel
fundamental en este escenario competitivo y oportuno para la inversión en tecnología que agregue
valor. “La idea central es desarrollar cualquier iniciativa que pueda cualificar al empresario brasileño, manteniendo la competitividad en el mercado
nacional e internacional”.

Consejo Científico y Tecnológico
Una innovación ocurrida en 2012 fue la creación
de un Consejo Científico y Tecnológico, que apoya al Consejo Gestor en las decisiones generales
y estrategias de actuación y que está dividido en
tres áreas: Investigación, Desarrollo e Innovación,
Nanotecnología y Envases.
Este Consejo es presidido por Flávia Addor,
Maestra en Dermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo. También integran el grupo: Assunta Napolitano Camilo, Carlos
Eduardo de Oliveira Praes, Elcio Garcia Alvares,
Sílvia Berlanga de Moraes Barros y Sílvia Stanisçuaski Guterres.
“Nuestra mayor expectativa es que el Consejo
sea el proveedor de todo el respaldo de la implementación de las nuevas tecnologías en las empresas del sector de HPPC, sean éstas innovadoras o
que simplemente se traduzcan en calidad y diferenciación”, afirma Addor. La Presidenta del Consejo
reconoce que este objetivo es bastante trabajoso de
ser alcanzado. “Pero es plenamente factible, ya que
lo estamos viabilizando, a través de eventos, informaciones actualizadas y de excelencia técnica, debates que tienen por finalidad una evaluación críti-

Fomento a la investigación
El gobierno brasileño posee algunos programas de fomento, como la Ley de la Innovación (Ley
10.973/2004) y la Ley del Bien (11.196/2005),
que incentivan la colaboración entre universidades,
instituciones de ciencia y tecnología, investigadores
y empresas brasileñas en el desarrollo de proyectos, teniendo como finalidad el perfeccionamiento
de productos competitivos para el mercado exterior, además de prever el uso de incentivos fiscales
a quien invierte en innovación tecnológica. En este
contexto, ITEHPEC ejerce un papel fundamental
contribuyendo a ayudar a las industrias para acceder a los mecanismos de fomento.
A pesar de los avances tecnológicos que Brasil
está experimentando, todavía hay un largo camino
a ser recorrido. “Los recursos disponibles en innovación se deben considerar como inversiones estratégicas. Los países que más crecen son aquellos que
invierten de forma sistémica y constante en innovación”, analiza Marina Kobayashi, que concluye:
“Los mecanismos de fomento, por sí mismos, no son
suficientes para que la innovación impulse la economía. Es necesario que haya una estrategia de largo
plazo capaz de promover cambios estructurales en

la economía del país, provocando el desarrollo de
plataformas revolucionarias”.
Encuentros
El proyecto, considerado como innovador por
parte del entonces Ministerio de la Ciencia y Tecnología, la Rueda Tecnológica, creada en 2005 en
alianza con este Ministerio, que reunía universidades y empresas buscando justamente esta integración, éste [el proyecto] está evolucionando y ya se
encuentra en la séptima edición, reuniendo a especialistas nacionales e internacionales, de la academia y también de la industria en torno a la discusión
sobre las más recientes novedades y temas que se
destacan en el sector de HPPC.
La Nanotecnología ha sido otro tema discutido
en 2012, en el Encuentro Internacional de Nanotecnología, bajo el tema: Los Pilares Fundamentales de
la Nanotecnología en la Industria Cosmética, que
reunió a algunos de los principales investigadores
mundiales en el área. En la opinión del Presidente
del Instituto y de ABIHPEC, João Carlos Basilio, “el
evento aclaró puntos importantes sobre nanotecnología, otorgando la posibilidad de discusiones entre los empresarios, representantes del medio académico, investigadores y estudiantes”.
Aunque la tecnología envuelva a los nanos materiales avanzados en todo el mundo, todavía no hay
un estándar de referencia, lo que se hace fundamental para que se obtengan mediciones seguras. Este es
el trabajo que ABIHPEC, a través de ITEHPEC, realiza en conjunto con INMETRO (Instituto Nacional de
Metrología, Calidad y Tecnología). Lo que se espera
es que la nano metrología evolucione de forma democrática, de modo que ésta pueda ser utilizada por
pequeñas, medianas y grandes empresas del sector.
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ITEHPEC
El levantamiento* más reciente indica que el sector
de HPPC invirtió, en promedio un 2% de su facturación en I&D (Investigación y Desarrollo), mucho más
que el 0,65% del promedio industrial brasileño. Algunas industrias llegan a invertir hasta un 5% de su
facturación en investigación, desarrollo e innovación y
los últimos dos años, el 30% de la facturación correspondió a los lanzamientos. Este escenario es fomentado e incentivado por acciones de ITEHPEC (Instituto
de Tecnología y Estudios de Higiene Personal, Perfumería y Cosméticos), brazo tecnológico de ABIHPEC.
“El sector posee una característica única en el
área de innovación. Diversas industrias de gran tamaño ponen a disposición recursos considerables en
laboratorios y centros de investigación. Por ejemplo,
existen empresas que ya poseen un centro de investigación y desarrollo en el área del cabello, las hay
montadas en la capital paulista y ahora – también
- se están estructurando en Río de Janeiro - y también- en otras categorías de productos”, dice Marina
Kobayashi, Coordinadora de Asuntos Económicos de
ABIHPEC y quien está al frente de la coordinación de
ITEHPEC, bajo la Presidencia de João Carlos Basilio.
Para promover la interacción y la evolución de
temas los esenciales del sector, ITEHPEC actúa en
el desarrollo y fomento de actividades objetivando
nuevas concepción para las actividades productivas. Entre las acciones promovidas en los últimos
años están los programas de cualificación profesional y encuentros internacionales, que focalizan en la
nanotecnología, innovación, envases , entre otros.
El trabajo se realiza en alianza con universidades y
centros de investigación, además de órganos gubernamentales, como los Ministerios de la Ciencia, Tecnología e
Innovación y del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior.

COMÉRCIO EXTERIOR
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A internacionalização e o aumento do fluxo de comércio
internacional das empresas do setor de HPPC promovem o
fortalecimento da indústria e da imagem do País no mundo, direcionamentos essenciais para a manutenção do crescimento, especialmente em momentos de crise. A promoção
do comércio exterior passa pela redução de entraves, pela
representatividade do segmento nas ações globais e por um
posicionamento claro no mercado internacional, estratégia
adotada pela ABIHPEC na defesa da indústria brasileira.
Algumas das ações que contribuem para o Comércio Exterior são atividades que buscam a desoneração da cadeia
produtiva no que tange à redução do imposto de importação
de ingredientes e insumos do setor, e a representação do setor frente à condução de acordos internacionais. A disponibilização de dados e informações essenciais ao planejamento
e acompanhamento de resultados de negócios internacionais
das empresas associadas é outra ação constante.
Para a diretora do departamento, Silvana Gomes, os produtos brasileiros possuem tecnologia, qualidade e estão prontos para disputar em iguais condições com os internacionais.
Para se destacar, é necessário investir em gestão estratégica
do negócio, na escolha de bons parceiros internacionais e correta escolha e diversificação dos canais de distribuição.
Promove o fortalecimento da indústria
e da imagem do País no mundo
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Um universo de possibilidades
na ponta do seu dedo.

Beautycare Brazil
O departamento de Comércio Exterior é o responsável pela
condução do Beautycare Brazil, projeto de internacionalização da indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos,
criado pela ABIHPEC em parceria com a Apex-Brasil (Agência
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos). Mais
informações no capítulo “Projetos Específicos”.
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Foreing Trade

com versão mobile

The
globalization and increase in international
starting with specialized research from ABIHPEC and
com
versão
trade flow of companies in thecom
CT&F sectorversão
prothe contact with interested industries.
mote strengthening of the industry and the image
For the director of the department, Silvana Gomes,

mobile

mobile
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of Brazil within the world, which are essential for
maintaining the growth, especially in times of crisis.
Promoting overseas trade goes through a reduction
of hindrances, by the representation of the industry within global actions and by a clear positioning
on the international market, a strategy adopted by
ABIHPEC in Brazilian industry defense.
Some of the actions that contribute to Overseas
Trade are activities that seek dispensing the productive chain with regard to reducing import tax
on ingredients and inputs from the industry, and the
representation of the industry accountable for international agreements. The availability of data and information essential to the global business of associated companies is another constant action, promoted

Brazilian products have technology, quality and are
ready to compete in equal conditions with international ones. In order to stand out, it is necessary to
invest on strategic business management, choosing
good international partners and assembling efficient
distribution lines.
Beautycare Brazil
The Overseas Trade department is responsible for
conducting Beautycare Brazil, a globalization project for businesses from the Cosmetics, Toiletries and
Fragrances industry, created by ABIHPEC in partnership with Apex-Brasil - Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Brazilian
Trade and Investment Promotion Agency).

Atenta às frequentes mudanças que as novas tecnologias proporcionam,
a Public Digital foi criada para levar aos seus parceiros soluções em comunicação.
Conseguimos resultados aliando nossas inovações à credibilidade da sua empresa.

A Public Digital coloca a tecnologia à sua disposição
•

desenvolvimento de aplicativos para tablets e smartphones (iOS e Android)

•

criação e atualização de sites

•

catálogos digitais para seus vendedores

Entre em contato e tenha mais informações sobre nossos serviços.

Comercio Exterior

versi ó n en espa ñ ol

La internacionalización y el aumento del flujo de
comercio internacional de las empresas del sector de
HPPC promueven el fortalecimiento de la industria
y de la imagen del país en el mundo, direcciones
esenciales para la mantención del crecimiento, especialmente en los momentos de crisis. La promoción
del comercio exterior pasa por la reducción de entrabes, por la representatividad del segmento en las
acciones globales y por un posicionamiento claro en
el mercado internacional, estrategia adoptada por
ABIHPEC en la defensa de la industria brasileña.
Algunas de las acciones que contribuyen con el Comercio Exterior son las actividades que buscan la desgravación de la cadena productiva en lo que atañe
a la reducción del impuesto de importación de ingredientes e insumos del sector y la representación del
sector frente a la conducción de los acuerdos internacionales. La disponibilidad de datos e informaciones
esenciales a los negocios globales de las empresas
asociadas es otra acción constante, promovida a par-

tir de la investigación especializada de ABIHPEC y del
contacto con las industrias interesadas.
Para la Directora del Departamento, Silvana Gomes, los productos brasileños poseen tecnología, calidad y están listos para disputar - en iguales condiciones- con los internacionales. Para destacarse es
necesario invertir en la gestión estratégica del negocio, en la elección de los buenos aliados internacionales y el empalme de eficientes canales de distribución.
Beautycare Brazil
El Departamento de Comercio Exterior es el responsable de la conducción de Beautycare Brazil,
proyecto de internacionalización de los negocios de
la industria de Higiene Personal, Perfumería y Cosméticos, creado por ABIHPEC en alianza con ApexBrasil (Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones). En actividad desde 2001,
Beautycare Brazil objetiva consolidar a Brasil como
líder mundial en el sector.

130
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O sucesso dos planejamentos comerciais, de
investimentos e de comunicação e marketing das
indústrias de HPPC dependem em grande parte
de um acompanhamento constante do mercado
nacional e internacional, direcionando as decisões
de acordo com as mudanças e os indicativos globais. Na ABIHPEC este trabalho é constante, sendo
os resultados acessíveis aos associados, transformando-os em grandes aliados nos aprimoramentos dos negócios.
O departamento de Inteligência de Mercado da
ABIHPEC atua tanto na área de estatística quanto
na de pesquisa. Os resultados produzidos são disseminados aos associados e à imprensa, funcionando como ferramenta auxiliar para a tomada de
decisão estratégica das empresas. São disponibilizados sob a forma de produtos pré-formatados,
como estudos de mercado, perfil de mercados-alvo, informativos do setor e boletins de notícias.

Resultados são disseminados
às associadas e à imprensa
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25 anos de inovação cosmética
Além disso, o levantamento traz dados sobre
o canal pelo qual o produto foi distribuído –
venda direta, franquia ou varejo tradicional,
com valores Ex-Factory.
Ter informações precisas sobre o desempenho do setor é importante não apenas para
as empresas, que podem apurar a sua participação no mercado e identificar tendências. “É,
também, uma ferramenta útil quando tratamos
com setores do governo porque, com base em
dados fiéis e atualizados, temos condição de
mostrar a importância do setor de HPPC e o
quanto ele representa na economia nacional”,
enfatiza Manoel Teixeira Simões. O trabalho de
compilação do Painel de Dados de Mercado
teve início na ABIHPEC ao final dos anos 80.
As empresas que participam desse Painel recebem um consolidado com todos os dados tão
logo o documento é concluído. As demais associadas recebem por ocasião do balanço anual,
normalmente, em abril ou maio do ano seguinte. Todas as associadas podem integrar o trabalho, ação fortemente incentivada pela Entidade.
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No ano de 2012, a COSMOTEC® completa 25 anos de atuação no mercado
cosmético brasileiro.
Tendo a inovação como uma das principais características de nossa história, não
poderíamos celebrar de forma diferente: nesta data especial, a COSMOTEC®
apresenta sua nova logomarca.
Uma logomarca que representa a tradição do nome COSMOTEC®, aliada à
tecnologia e modernidade de seus produtos e serviços. A libélula traz como
significado a renovação, característica de uma empresa que se reinventa
todos os dias para oferecer as melhores soluções ao mercado de beleza.
A rápida batida de suas asas demonstra dinamismo e agilidade, prioridades
do trabalho desenvolvido pela COSMOTEC®.
A nova logomarca consolida a busca por novos horizontes. Um momento de
transformação e evolução, com foco no compromisso essencial de oferecer
soluções criativas, de qualidade e com exclusividade a nossos clientes.

w w w. c o s m o t e c . c o m . b r

cosmotec_brasil

|

customerservice@cosmotec.com.br

Cosmotec Especialidades Químicas

|

(11) 2027-1100

w5.com.br

Por meio de informações das empresas
associadas, de órgãos governamentais e de
levantamentos nacionais e internacionais, a
entidade elabora documentos como o Panorama do Setor, material que contempla dados
sobre vendas, exportações e importações que
revelam o tamanho do mercado brasileiro, sua
posição no mundo, evolução, crescimento do
setor versus crescimento da economia, comparativo de preços, entre outras.
Entre as estatísticas disponíveis na ABIHPEC,
está o Painel de Dados de Mercado. O diretor executivo da ABIHPEC, Manoel Teixeira
Simões, explica que esse Painel é elaborado a partir de informações enviadas a cada
dois meses pelas empresas associadas. “Com
base nesse material, montamos um painel
com todas as categorias e subcategorias de
HPPC. Por exemplo, em sabonete, o levantamento contempla a performance de vendas
do produto em barra, líquido, para adulto
e criança. A informação é trabalhada não
apenas de forma global como segmentada”.
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Há outras informações importantes como
aquelas sobre a balança comercial segmentada por produtos do setor, que é levantada por
meio do acompanhamento mensal do Sistema
de Análise das Informações de Comércio Exterior (Alice) do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior. Os números sobre o desempenho do mercado mundial são
provenientes da pesquisa Euromonitor e servem de base para os projetos da Entidade e
das associadas.
Os diversos departamentos da entidade recebem informações estratégicas fornecidas
pela Inteligência de Mercado, como o Projeto
Setorial de incentivo às exportações Beautycare Brazil, que obtém informações analisadas
de dados fornecidos pelo GTI (Global Trade
Information Services) sobre importação e ex-

portação do mundo todo. “A partir desse levantamento é possível saber, por exemplo, que
países exportam para onde, quem está e o que
está importando e estabelecer estratégias de
atuação”, afirma a responsável por esse levantamento, Maria Lúcia Gomyde Barretto.
É realizada periodicamente a Pesquisa
Multi que, que desde 1989, apura informações sobre os hábitos do consumidor de
produtos de HPPC. A sexta edição da pesquisa, em 2009 teve ampla divulgação em
todo o Brasil e espera-se realizar uma nova
versão em breve.
Um momento estratégico importante para
uso de todos esses dados está junto à comunicação da entidade, garantindo o fluxo
de informações à mídia e às solicitações das
empresas associadas.

A Linha Bebê Natureza, com Extrato
de Algodão, oferece às mamães toda a
segurança de produtos hipoalergênicos,
sem corantes, testados oftalmo e
dermatologicamente, para que o
momento do banho seja com todo
carinho, cheio de cuidados para o Bebê.

ênicos
Hipoalerg
Sem Sal
Testados Oftalmo e Dermatologicamente
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Market Intelligence
sectors of the government because, based on reliable
and updated data, we are able to show the importance of the CT&F sector and how much it represents
in the national economy”, emphasizes Manoel Teixeira Simões. The compilation of the Panel of Market
Data started at ABIHPEC at the end of the 1980s.
The companies which participate in this Panel receive a consolidated version with all the data as
soon as the document is ready. The other associates receive it, at the time of the yearly statement,
normally in April or May of the following year. All
associates can participate in the task, an action
strongly encouraged by the Entity.
There is other important information such as that
on the business statement segmented by products of
the sector, which is gathered by means of monthly
monitoring of the Foreign Trade Information Analysis System (ALICE) of the Ministry of Development,
Industry and Foreign Trade. The numbers on the performance of the global market come from research
by Euromonitor and serve as a basis for the projects
of the Entity and the associates.
The different departments of the entity receive
strategic information provided by the Market Intelligence department, such as the Sectorial Project as an incentive for Beautycare Brazil exports,
which gathers analyzed information from data
provided by GTI (Global Trade Information Services) on imports and exports worldwide. “Based
on this survey it is possible to know, for example,
which countries export to where, who it is and
what it is importing and to establish operational
strategies”, affirms the supervisor of this survey,
Maria Lúcia Gomyde Barretto.
Multi Research is carried out periodically which,
since 1989, has been assessing information on consumer habits for CT&F products. The sixth edition of
the survey, in 2009, had wide disclosure throughout
Brazil and it is expected that a new version will be
available soon.
An important strategic moment for the use of all
these data is together with the communication of the
entity, ensuring the flow of information to the media
and at the request of the associated companies.
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El éxito de las planificaciones comerciales, de las
inversiones y de la comunicación y marketing de las
industrias de HPPC dependen en gran parte de un
seguimiento constante del mercado nacional e internacional, dirigiendo las decisiones de acuerdo a los
cambios y a los indicadores globales. En ABIHPEC
este trabajo es constante y los asociados tienen acceso a ellos, transformándolos en grandes aliados
para el perfeccionamiento de los negocios.
El departamento de Inteligencia de Mercado de
ABIHPEC actúa tanto en el área de estadística como
en el de investigación. Los resultados que se producen
en éstos se esparcen a los asociados y a la prensa,
funcionando como herramienta auxiliar en la toma de
decisión estratégica de las empresas. Se ponen a disposición bajo la forma de productos pre formateados,
como estudios de mercado, perfil de mercados objetivo, informativos del sector y boletines de noticias.
Por medio de las informaciones de las empresas
asociadas, de órganos gubernamentales y de levantamientos nacionales e internacionales, la entidad
elabora documentos como el Panorama del Sector,
material que contempla datos sobre ventas, exportaciones e importaciones que revelan el tamaño del
mercado brasileño, su posición en el mundo, evolución del sector versus el crecimiento de la economía,
comparativo de precios, entre otros.
Entre las estadísticas disponibles en ABIHPEC, está
el Panel de Datos de Mercado. El director ejecutivo de ABIHPEC, Manoel Teixeira Simões, explica
que este Panel se elabora a partir de las informaciones enviadas cada dos meses por las empresas
asociadas. “En base a este material, estructuramos
un panel con todas las categorías y subcategorías
de HPPC. Por ejemplo, en jabón, el levantamiento
contempla la performance de ventas del producto en
barra, líquido, para adulto y niños. La información
se trabaja no solo en forma global sino también,
de forma segmentada”. Además de esto, el levantamiento trae datos sobre el canal por el cual el producto ha sido distribuido – venta directa, franquicia
o al por menor tradicional, con valores Ex-Factory.
Tener informaciones precisas sobre el desempeño
del sector es importante no solo para las empresas,
que pueden agudizar su participación en el mercado
e identificar tendencias. “También es una herramien-

ta útil cuando tratamos con sectores del gobierno
porque en base a los datos fieles y actualizados, tenemos condición de mostrar la importancia del sector
de HPPC y cuánto éste representa en la economía
nacional”, enfatiza Manoel Teixeira Simões. El trabajo de compilación del Panel de Datos de Mercado
se inició en ABIHPEC a fines de los años 80.
Las empresas que participan de este Panel reciben
un consolidado con todos los datos así que el documento está concluido. Las demás asociadas lo reciben por ocasión del balance anual, normalmente, en
abril o mayo del año siguiente. Todas las asociadas
pueden integrar el trabajo, acción ésta que es vigorosamente incentivada por la Entidad.
Hay otras informaciones importantes como aquellas
sobre la balanza comercial segmentada por productos del sector, la cuál se levanta por medio del seguimiento mensual del Sistema de Análisis de las Informaciones de Comercio Exterior (ALICE) del Ministerio del
Desarrollo, Industria y Comercio Exterior. Los números
sobre el desempeño del mercado mundial provienen
de la investigación de Euromonitor y sirven de base
para los proyectos de la Entidad y de las asociadas.
Los diversos departamentos de la entidad reciben
informaciones estratégicas otorgadas por la Inteligencia de Mercado, como el Proyecto Sectorial de
incentivo a las exportaciones Beautycare Brazil, que
obtienen informaciones analizadas de datos proporcionados por GTI (Global Trade Information Services) sobre la importación y exportación de todo el
mundo. “A partir de este levantamiento es posible
saber, por ejemplo, qué países exportan y para dónde, quién está y lo que está importando y establecer
estrategias de actuación”, afirma la responsable de
este levantamiento, Maria Lúcia Gomyde Barretto.
Se realiza periódicamente el Estudio Multi que
desde 1989, examina las informaciones sobre los
hábitos del consumidor de los productos de HPPC. La
sexta edición del estudio en 2009 tuvo una amplia
difusión en todo Brasil y se espera realizar una nueva versión a la brevedad.
Un momento estratégico importante para el uso
de todos estos datos se encuentra junto a la comunicación de la entidad, garantizando el flujo de informaciones a la media y a las solicitudes de las
empresas asociadas.
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The success of the commercial, investment, communication and marketing plans of the CT&F industries depends, to a large degree, on a constant
monitoring of the domestic and international market, guiding the decision-making process according
to global changes and initiatives. At ABIHPEC this
task is constant, and the results are available to
members, turning them into major allies in improving the business.
The Market Intelligence department of ABIHPEC
works in the area of statistics as well as in research.
The results produced are shared with the members
and the press, serving as a tool to help make strategic decisions by the companies. They are available
as pre-formatted products, such as market studies,
profiles of target-markets, bulletins on the sector
and newsletters.
Based on information gathered from associate
companies, government institutions and national and
international surveys, the entity prepares documents
such as the Panorama of the Sector, a material that
considers data about sales, exports and imports thus
revealing the size of the Brazilian market, its position in the world, development, growth of the sector
versus economic growth, and a comparison of prices,
among other things.
Among the statistics available at ABIHPEC is the
Panel of Market Data. The executive director of
ABIHPEC, Manoel Teixeira Simões, explains that this
Panel is prepared from information sent every two
months by the associated companies. “Based on this
material, we assemble a panel with all the categories
and subcategories of CT&F For example, with soap,
the survey includes sales performance of the product as a bar, liquid, for adults and for children. The
information is used not only in a global way but segmented as well”. Furthermore, the survey introduces
data about the channel through which the product
was distributed – direct sale, franchise or traditional
retail, with Ex-Factory values.
Having accurate information about the performance of the sector is not only important for companies, which can improve their market share and identify trends. “It is also a useful tool when we deal with
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Como representante oficial da indústria
brasileira de HPPC, a ABIHPEC – e seus executivos – são também porta-vozes oficiais
do setor diante dos diversos públicos – imprensa, parceiros nacionais e internacionais,
eventos de renome do segmento, indústrias,
associados, diversas esferas do Governo entre
outros. Para que a imagem do segmento seja
corretamente interpretada – ampliando-se a
visibilidade da instituição e de seus projetos é
realizado um trabalho permanente de gestão
da marca, que passa desde os cuidados com o
design em todos os momentos até a criação e
distribuição de materiais institucionais de divulgação direta.

ABIHPEC e seus executivos são
os porta-vozes do setor de HPPC
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O site da ABIHPEC
foi completamente
reformulado, incluindo
áreas restritas
com informações
exclusivas
para associados
e outros públicos

A interface com a mídia também é constante, sendo que em diversos momentos as parcerias
estabelecidas garantem ampla divulgação espontânea, bem como uma presença de marketing midiático direcionada. Este trabalho se estende às
mídias sociais, acompanhando de uma constante
atualização dos canais digitais da Entidade.
“Nenhum produto destinado à comunicação
institucional é lançado sem estar em sintonia com
os direcionamentos de imagem da Entidade e seus
projetos. Há sempre um trabalho de análise de qualidade, de manutenção da linguagem e dos princípios da ABIHPEC, do Beautycare Brazil e do ITEHPEC”,
afirma a gerente de comunicação e marketing, Carla
Leoneli. A produção do Anuário ABIHPEC e a organização de todos os eventos da Entidade também
são formatados a partir dessas diretrizes.
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públicos – mediante cadastro com senha. O endereço do Beautycare Brazil foi adaptado para
os diversos públicos, com informações relevantes atualizadas periodicamente, bem como o
espaço digital do ITEHPEC. Os projetos “De Bem
com Você – a Beleza contra o câncer” e “Pedofilia: não feche os olhos para isso” receberam seus
próprios espaços na Internet, em site próprio (o
primeiro) e nas mídias sociais (o segundo).
Nos espaços institucionais da Associação
e seus projetos é possível reconhecer a marca
do design. As ações da ABIHPEC são facilmente identificáveis pela diferenciação. Por isso a
coordenação dos eventos é centralizada, ampliando-se a possibilidade de expansão criativa dos projetos.
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Em 2010 a logomarca da ABIHPEC foi aprimorada, com o processo de alteração final
da comunicação sendo realizado em 2011.
Com isso todos os designs de materiais institucionais e com referência à Entidade foram
adequados aos novos posicionamentos. Isso
ocorreu também com os projetos Beautycare
Brazil – que iniciou novo formato de trabalho
em 2010 e com as ações sociais “De Bem com
Você – a Beleza contra o câncer” e “Pedofilia: não feche os olhos para isso”, lançados em
2011 e 2012, respectivamente.
Para acompanhar essas alterações o endereço virtual oficial da Entidade foi completamente
reformulado, incluindo-se áreas restritas com
informações exclusivas para associados e outros

exceptional
beauty...
beleza excepcional é o desejo dos
consumidores. oferecer produtos com
tecnologia inovadora, benefícios
estéticos distintos e desempenho que
corresponde ao apelo proposto é a
sua promessa. fornecer ingredientes
poderosos, com a confiança que você
espera é o nosso propósito.
formulate with confidence™.
www.lubrizol.com/personalcare
personalcare.brasil@lubrizol.com
+55 11 40970250
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Communication and Marketing
with relevant information updated periodically, as
well as a digital space for ITEHPEC. The projects of
“De Bem com você, a Beleza contra o Câncer - At
Peace with Yourself – Beauty against Cancer” and
“Pedofilia: Não feche os olhos para isso - Pedophilia: Don’t shut your eyes on it” have earned their own
place on the internet, at its own website (the former)
and on social media (the latter).
At institutional spaces of the Association and its
projects it is possible to recognize the brand of the
design. The actions of ABIHPEC are easily identifiable by the differentiation. For this reason, the
coordination of events is centralized, widening the
possibility of creative expansion for projects.
The interface with media is also constant, being
that at various times the partnerships established
ensure broad simultaneous disclosure, as well as the
presence of focused media marketing. This work
extends to social media, monitoring a constant update on the Entity’s digital channels.
“No product intended for institutional communication is launched without being in sync with the
guidelines of the Entity’s image and its projects.
There is always analysis work on quality, language
maintenance and the principles of ABIHPEC, Beautycare Brazil and ITEHPEC”, affirms communication and marketing manager, Carla Leoneli. Producing the ABIHPEC Yearly Report and organizing
all the events of the Entity are also formatted starting with these guidelines.
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Como representante oficial de la industria
brasileña de HPPC , de la asociación ABIHPEC – y
de sus ejecutivos – que son también porta voces
oficiales del sector ante los diversos públicos –
prensa, aliados nacionales e internacionales, eventos de renombre del segmento, industrias, asociados, diversas esferas del Gobierno entre otros. Para
que la imagen del segmento sea correctamente interpretada – ampliándose la visibilidad de la institución y de sus proyectos se realiza un trabajo
permanente de gestión de la marca, que atraviesa
desde los cuidados del design en todos los momentos hasta la creación y distribución de materiales
institucionales de divulgación directa.
En 2010 la logo marca de ABIHPEC fue perfeccionada, con el proceso de alteración final de la
comunicación que se realizó en 2011. Con esto,
todos los designs de materiales institucionales y
con referencia a la Entidad se adecuaron a los nuevos posicionamientos. Esto sucedió también con los
proyectos Beautycare Brazil – que inició un nuevo
formato de trabajo en 2010 y con las acciones
sociales “De Bem com Você – a Beleza contra o
câncer” (“Siéntete Bien Contigo – la Belleza contra
el cáncer”) y “Pedofilia: no cierre los ojos a esto”,
lanzados en 2011 y 2012, respectivamente.
Para acompañar estas alteraciones la dirección
virtual oficial de la Entidad ha sido completamente
reformulada, incluyendo áreas restringidas con informaciones exclusivas para asociados y otros públicos
– mediante registro con clave. La dirección del Beautycare Brazil se ha adaptado a los diversos públicos,

con informaciones relevantes actualizadas periódicamente, así como el espacio digital del ITEHPEC . Los
proyectos “De Bem com Você – a Beleza contra o
câncer” (“Siéntete Bien Contigo – la Belleza contra el
cáncer”) y “Pedofilia: Não feche os olhos para isso
- Pedofilia: no cierre los ojos a esto” recibieron sus
propios espacios en el Internet, en un sitio propio (el
primero) y en las medias sociales (el segundo).
En los espacios institucionales de la Asociación
y en sus proyectos es posible reconocer la marca
del design. Las acciones de ABIHPEC son fácilmente
identificables por la diferenciación. Por esto, la coordinación de los eventos está centralizada, ampliándose la posibilidad de expansión creativa de
los proyectos.
La interfaz con la media también es constante,
considerando que en diversos momentos las alianzas establecidas garantizan una amplia difusión
espontánea, así como una presencia de marketing
mediático dirigido. Este trabajo se extiende a las
medias sociales, seguido de una constante actualización de los canales digitales de la Entidad.
“Ningún producto destinado a la comunicación
institucional se lanza sin estar en sintonía con los direcciones de imagen de la Entidad y sus proyectos.
Hay siempre un trabajo de análisis de calidad, de
mantención del lenguaje y de los principios de ABIHPEC, de Beautycare Brazil y de ITEHPEC”, afirma
la gerente de comunicación y marketing, Carla Leoneli. La producción del Anuario ABIHPEC y la organización de todos los eventos de la Entidad se
formatean también a partir de estas directrices.
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As an official representative of the Brazilian
CT&F industry, ABIHPEC – and its executives – are
also official spokesmen of the sector ahead of various audiences – the press, national and international partnerships, renowned events of the segment,
industries, associates, various spheres of the Government, among others. In order for the image of
the segment to be correctly interpreted – expanding the visibility of the institution and its projects, a
permanent management job for the brand is carried
out, which covers from care with design at all times
to creating and distributing institutional materials
on direct disclosure.
In 2010, the logotype and symbol of ABIHPEC
was improved with the final alteration process of
communication being carried out in 2011. With
that, all designs on institutional materials and with
reference to the Entity were adapted to the new
positions. This also occurred with Beautycare Brazil projects – which started a new work format in
2010 and with the social actions of “At Peace with
Yourself – Beauty against Cancer” and “Pedophilia:
Don’t shut your eyes on it”, launched in 2011 and
2012 respectively.
In order to follow up on these alterations, the official website of the Entity has been completely reformulated, including restricted areas with exclusive
information for associates and other audiences –
through password registration. The website for Beautycare Brazil has been adapted to diverse audiences,

Comunicación y Marketing

www.capuani.com.br
Tel. 15 3285 8000

www.raceessencias.com.br
Tel. 21 2501 6500 / 9009

www.doehler.com.br
Tel. 19 2114 6000

www.aromax.com.br
Tel. 12 3644 4100

www.mane.com
Tel. 11 5581 7500

www.abifra.org.br

Tel. 55 11 2924 6705 | 55 11 2924 6706
Fax 55 11 3813 54 31

www.phytoessence.com.br.
Tel. 55 11 4195 5267

MISSÃO DA ABIFRA - consiste em promover ações para o fortalecimento da
indústria nacional, divulgando padrões internacionais de qualidade e segurança dos produtos junto ao seu mercado, consumidores e governo.
A ABIFRA publicou a tradução do Código de Boas Práticas da IOFI - International Organization of the Flavor Industry , que pode ser acessado através
do link na página original em www.abifra.org.br. Corresponde a um manual
de orientação para todos fabricantes de aromas, e deve ser utilizado como
referência a fim de garantir a ética na comercialização dos aromas e a
segurança sob as condições de uso pretendido.
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Presentes na Bahia, Ceará, Goiás, Paraná, Minas Gerais, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo (Diadema e Franca), Pará e Pernambuco, os Núcleos Regionais são
uma rede de difusão de conhecimento, capacitação e adequação de produtos destinados às micro, pequenas e médias
empresas. O primeiro Núcleo surgiu no Rio Grande do Sul e
desde então a evolução dos trabalhos permitiu a criação de
parceria com a ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial) e com o SEBRAE Nacional (Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas), para suporte em outras
ações destinadas às indústrias. As três associações trabalham
em conjunto pelo PDS/HPPC – Programa de Desenvolvimento
Setorial de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos.
Entre as ações desenvolvidas estão as relacionadas às
Boas Práticas de Fabricação, Comércio Exterior, Tópicos Técnicos e Regulatórios, Tributos, Vigilância Sanitária, entre outros. “Nosso setor tem forte concentração no eixo Rio-São
Paulo e muitas companhias de outras regiões – especialmente as micro, pequenas e médias – passam a se beneficiar dos
núcleos regionais, que levam conhecimento, treinamento
e informações”, diz o diretor executivo da ABIHPEC, Manoel Teixeira Simões. “Estimamos que das 2.200 empresas do
setor, cerca de 80% são micro e pequenas, uma importante
parcela”, complementa.
ABIHPEC, ABDI e SEBRAE trabalham juntos
pelas micro, pequenas e médias empresas
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Os Núcleos Regionais possuem sempre um ponto
focal, que pode ser o SEBRAE Estadual, o Sindicato
Patronal, a Federação Estadual da Indústria, ou outros
parceiros agregados (tais como Secretarias Municipais, Estaduais ou as Vigilâncias Sanitárias locais).
Alguns dos resultados desse trabalho são expressivos, como o realizado na Bahia: a Associação foi procurada pelo governo do Estado em 2002, preocupado
com o pequeno número de empresas do setor que
trabalhavam com autorização de funcionamento da
ANVISA. Foi montado um projeto de regularização,
estabelecendo parceria com a Vigilância Sanitária local. Hoje, há cerca de 60 empresas de HPPC operando
com autorização no Estado.
Manoel Simões destaca, também, as ações em favor das Boas Práticas de Fabricação. “Mantemos um
projeto de adequação no qual mostramos aos empresários que investir em boas práticas deve ser encarado como um instrumento de gestão. A empresa só
tem a ganhar com essa opção, já que haverá menos
resíduos, retrabalho e risco de contaminação”, reforça.

O Trabalho dos
Núcleos ampliou
para 60 o número
de empresas
de HPPC operando
com autorização
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Resultados
O último convênio do PDS/HPPC teve um total
de 1.100 atendimentos, destacando-se 15 seminários de capacitação tributária, atendendo 215 empresas e 15 seminários de capacitação de novos
núcleos, beneficiando 179 indústrias. “Realizamos
diversos diagnósticos e planejamentos estratégicos, aplicados sempre para grupos de empresas”,
informa Eliene Conceição, gerente de projetos dos
núcleos regionais.
Muitas vezes, os encontros promovidos pela
ABIHPEC acabam oferecendo às empresas uma
nova oportunidade de negócios. “Nesse último projeto, um empresário, depois de participar das palestras de hábitos de consumo elaborou nova linha de
produtos porque percebeu a possibilidade de novos
ganhos. Isso é gratificante para nós”, comemora.

Descubra como estamos transformando a ciência por trás da beleza

Projeto
destina-se
a micro
e pequenas
empresas

Ashland Specialty Ingredients- o novo negócio criado através da combinação da Ashland Aqualon
Functional Ingredients e International Specialty Products (ISP) – esta alavancando seus pontos fortes para
apoiar o desenvolvimento de formulações para seus clientes. Perguntem-nos como nosso portfólio de
ingredientes, estrutura de P&D e conhecimento de formulações esta ajudando a indústria de cuidado
pessoal a gerar extraordinário interesse nos consumidores de produtos para pele, cabelo e higiene oral.
Visite a ashland.com e veja como uma boa química pode trabalhar para você.

Biofunctionals
Escritório Regional America Latina
São Paulo, Brasil
Tel: +55 11 3649 0455
+55 11 3649 0468
personalcare@ashland.com
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Micro, Small, and Medium Enterprises

Some of the results from this work are expressive, such as the one performed in Bahia: the State
government sought the Association in 2012, concerned by the small number of companies in the
sector that were working with authorization to operate from ANVISA. A regularization project was
created, establishing a partnership with the local
Health Inspection Agency. Today, around 60 CT&F
companied have the State’s authorization.
Manoel Simões also emphasizes the actions in favor of Good Manufacturing Practices. “We have
an adequacy project that shows businessmen that
the investment in good practices should be seen as
a management instrument. The company can only
benefit with this option, since it will have less waste,
reworks, and risk of contamination”, he emphasizes.
Results
The last PDS/CT&F agreement had a total of
1,100 contacts, outstanding among which were
15 tax training seminars for 215 companies and
15 training seminars for new centers, benefitting
179 industries. “We performed several diagnostic
and strategic planning exercises, always applied to
groups of companies”, Eliene Conceição, project
manager for the regional centers, said.
Many times, the meetings promoted by ABIHPEC
ended up offering to companies a new business opportunity. “During this last project, one businessman, after taking part in the market trends lectures,
completely changed one product line because he
perceived the possibility of new earnings. That is
gratifying for us”, she said in celebration.
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Presentes en Bahía, Ceará, Goiás, Paraná, Minas
Gerais, Río de Janeiro, Rio Grande del Sur, Santa
Catarina, São Paulo (en las ciudades de Diadema
y Franca), Pará y Pernambuco, los Núcleos Regionales son una red de difusión de conocimiento, capacitación y adecuación de productos destinados a
las micro, pequeñas y medianas empresas. El primer
Núcleo surgió en Río Grande del Sur y desde entonces la evolución de los trabajos permitió la creación
de alianza con ABDI y con SEBRAE Nacional, para
el soporte en otras acciones destinadas a las industrias. Las tres asociaciones trabajan en conjunto por
el PDS/HPPC – Programa de Desarrollo Sectorial
de Higiene Personal, Perfumería y Cosméticos.
Entre las acciones desarrolladas están las relacionadas a las Buenas Prácticas de Fabricación,
Comercio Exterior, Tópicos Técnicos y Regulatorios,
Tributos, Vigilancia Sanitaria, entre otros. “Nuestro sector tiene una fuerte concentración en el eje
Río de Janeiro/São Paulo y muchas compañías de
otras regiones – especialmente las micro, pequeñas
y medianas – pasan a beneficiarse de los núcleos
regionales que llevan conocimiento, entrenamiento e
informaciones”, dice el director ejecutivo de ABIHPEC, Manoel Teixeira Simões. “Estimamos que de las
2.200 empresas del sector, cerca de un 80% son
micro y pequeñas, una importante alianza”, añade.
Los Núcleos Regionales siempre tienen un punto
focal, que puede ser SEBRAE del Estado correspondiente, el Sindicato Patronal, la Federación de Estado de la Industria (correspondiente a tal o cual
Estado) u otros aliados agregados (tales como Secretarías Municipales, Secretarías de Estado (correspondiente a tal o cual Estado) o las Vigilancias
Sanitarias locales).
Algunos de los resultados de este trabajo son

expresivos, como el que se realizó en Bahía: la
Asociación fue buscada por el Gobierno de Estado
en 2002, que estaba preocupado con el pequeño
número de empresas del sector que trabajaba con
autorización de funcionamiento de ANVISA . Se
creó un proyecto de regularización, estableciendo
alianza con la Vigilancia Sanitaria local. Hoy en
día, hay cerca de 60 empresas de HPPC operando
con autorización en el Estado.
Manoel Simões destaca, también, las acciones a
favor a las Buenas Prácticas de Fabricación. “Mantenemos un proyecto de adecuación en el cual mostramos a los empresarios que invertir en buenas
prácticas debe ser encarado como un instrumento
de gestión. La empresa sólo recibirá ganancias con
esta opción ya que habrá menos residuos, retrabajo
y riesgo de contaminación”, enfatiza.
Resultados
El último convenio del PDS/HPPC tuvo un total
de 1.100 atenciones y se destacó en 15 seminarios referidos a capacitación tributaria, atendiendo a 215 empresas y 15 seminarios referidos a
la capacitación de nuevos núcleos, beneficiando a
179 industrias. “Realizamos diversos diagnósticos
y planificaciones estratégicas, aplicados siempre
en grupos de empresas”, informa Eliene Conceição,
gerente de proyectos de los núcleos regionales.
Muchas veces, los encuentros promovidos por
ABIHPEC terminan ofreciendo a las empresas una
nueva oportunidad de negocios. “En este último
proyecto, un empresario - después de participar de
las conferencias de tendencias de mercado- cambió
totalmente una línea de productos porque percibió
la posibilidad de nuevas ganancias. Esto es gratificante para nosotros”, celebra.

165

versi ó n en espa ñ ol

E n g lish V ersion

Present in Bahia, Ceará, Goiás, Paraná, Minas
Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, São Paulo (Diadema and Franca), Pará,
and Pernambuco, the Regional Centers are a network for propagating knowledge, training, and the
suitability of products destined to micro, small, and
medium enterprises. The first Center started in Rio
Grande do Sul and since then the development of
the work has permitted the creation of a partnership with ABDI (Brazilian Industrial Development
Agency) and with SEBRAE Nacional (Brazilian Service of Support for Micro and Small Businesses) to
support other actions aimed at the industries. The
three associations work together through the PDS/
CT&F – Program for the Development of the Cosmetics, Toiletries and Fragrances Sector.
Among the actions developed are those related
to Good Manufacturing Practices, Foreign Trade,
Technical and Regulation Topics, Taxes, Health Inspection, among others. “Our sector is highly concentrated between Rio and São Paulo and many
companies in other regions – specially the micro,
small, and medium ones – now benefit from the regional centers, which provide knowledge, training,
and information”, Manoel Teixeira Simões, executive director of ABIHPEC, says. “We estimate that
of the 2,200 companies of the sector, around 80%
are micro and small, a significant portion”, he adds.
The Regional Centers always have a focal point,
which can be the State SEBRAE, the Employer’s Syndicate, the State Federation of Industries, or other
attached partners (such as Municipal and State Departments, or Local Health Inspection Agencies).

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

RELAÇÕES DE TRABALHO

ABIHPEC 2012

O grupo de Relações do Trabalho da ABIHPEC
atua no sentido de fornecer suporte às empresas associadas em questões ligadas à área trabalhista. Os
assuntos mais relevantes são debatidos em reuniões
mensais, nas quais também são discutidas tendências em RH. Segundo o coordenador Antonio Carlos Lopes, essa troca de experiências, feita por meio
de palestras, debates e apresentação de “cases”, se
torna fundamental para a democratização do conhecimento entre os participantes. Esses encontros são
abertos a todos os profissionais de RH das empresas
associadas.

http

Grupo de executivos reúne-se
mensalmente para discutir assuntos da área
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A escassez
de profissionais
qualificados também
se deve à formação
técnica dissociada
das necessidades
de mercado

O grupo de Relações do Trabalho também produz estudos para auxiliar o Sindicato
da Indústria de Perfumaria e Artigos de Toucador no Estado de São Paulo (SIPATESP) nas
negociações trabalhistas. “Temos orgulho em
afirmar que há muitos anos não há qualquer
greve no setor. As categorias patronal e profissional conseguem celebrar acordos coletivos
de trabalho sem que o processo vá a dissídio
na justiça trabalhista, o que é saudável para
todos. Esse fato é fruto do amadurecimento
das partes e da evolução das negociações”,
explica Antonio Carlos Lopes.
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Nos últimos anos o setor de HPPC vem experimentando um crescimento expressivo, motivado, entre outros fatores, pelo acesso ao mercado
das classes C e D. “Para atender a essa demanda, a indústria precisa contar com profissionais
qualificados. Hoje, há carência desse pessoal no
mercado”, afirma Daniela Aquino, sócia diretora
da Linus Estratégia em RH, consultoria especializada no recrutamento de mão de obra de nível técnico e superior para o setor de HPPC que
mantém parceria com a entidade. Aquino acrescenta que uma das razões para a falta de profissionais especializados é o descompasso entre a
formação acadêmica e o mercado. “Percebemos
que as universidades ainda não despertaram
para a importância da área. Os cursos de química, por exemplo, não informam aos estudantes

as oportunidades de trabalho existentes”.
A escassez de profissionais qualificados
também se deve à formação técnica dissociada das necessidades de mercado. A situação
tende a se agravar nas empresas de pequeno
e médio porte localizadas fora dos grandes
centros. “Para driblar essas dificuldades as empresas têm optado por investir no treinamento
e melhoria da formação de seus funcionários,
moldando-os de acordo com as suas necessidades”, afirma Daniela Aquino. Nesse sentido,
acrescenta, as ações do grupo de Relações do
Trabalho da ABIHPEC têm sido extremamente
úteis. “As reuniões abordam questões atuais e
que afetam diretamente o dia-a-dia das empresas, oferecendo soluções e estratégias de
enfrentamento dos problemas”.
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www.freedomcosmeticos.com.br

Rua Verava, 61 - Santo Amaro
São Paulo - SP - Brasil
CEP 04730-010
Fone: 55 11 5524.2434
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Human Resources in Discussion

for example, do not inform students about the existing work opportunities”.
The scarcity of qualified professionals is also due
to the disassociated technical training of the market’s needs. The situation tends to aggravate in small
and medium size companies located outside of large
centers. “In order to dribble these difficulties, companies have opted to invest in training and improve the
qualification of its employees, molding them in accordance with their needs”, affirms Daniela Aquino. In
this sense, she adds, the actions of the Work Relations
group of ABIHPEC have been extremely useful. “The
meetings cover current issues and those which directly
affect the day-to-day ongoing of companies, offering solutions and strategies to face the problems”.
The Work Relations group also produces studies
to aid the Union of the Perfumery and Hairdressing Industry in the State of São Paulo (SIPATESP) in
worker negotiations. “We are proud to affirm that
for many years there has been no strike within the sector. Employer and professional categories can enter
into collective work agreements without the process
reaching an agreement with a government representative, which is healthy for all. This fact is the result
of the matureness of the parties and development of
negotiations”, explains Antonio Carlos Lopes.
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oportunidades de trabajo existentes”.
La escasez de profesionales cualificados también se debe a la formación técnica disociada de
las necesidades de mercado. La situación tiende a
agravarse en las empresas de tamaño pequeño y
mediano ubicadas fuera de los grandes centros.
“Para lidiar con estas dificultades, las empresas han
optado por invertir en el entrenamiento y mejora en
la formación de sus funcionarios, moldeándolos de
acuerdo a sus necesidades”, afirma Daniela Aquino.
En este sentido, agrega, las acciones del grupo de
Relaciones del Trabajo de ABIHPEC han sido extremamente útiles. “Las reuniones abordan asuntos
actuales y que afectan directamente el día a día de
las empresas, ofreciendo soluciones y estrategias
para enfrentar los problemas”.
El grupo de Relaciones del Trabajo también produce estudios para auxiliar al Sindicato de la Industria de Perfumería y Artículos de Tocador en el
Estado de São Paulo (SIPATESP) en las negociaciones laborales. “Sentimos el orgullo en afirmar que
hace muchos años no tenemos huelga en el sector.
Las categorías patronal y profesional consiguen
celebrar acuerdos colectivos de trabajo sin que el
proceso vaya a disputa en la justicia del trabajo, lo
que es saludable para todos. Este hecho es fruto de
la madurez de las partes y de la evolución de las
negociaciones”, explica Antonio Carlos Lopes.

El grupo de Relaciones del Trabajo de ABIHPEC
actúa en el sentido de proporcionar soporte a las
empresas asociadas en asuntos relacionados al área
laboral. Los temas más relevantes se debaten en reuniones mensuales, en las cuales también se discuten
las tendencias en RR.HH. Según el coordinador Antonio Carlos Lopes, este intercambio de experiencias, realizado a través de conferencias, debates y
presentación de “cases”, se hace fundamental en la
democratización del conocimiento entre los participantes. Estos encuentros son abiertos a todos los
profesionales de RR.HH. de las empresas asociadas.
En los últimos años el sector de HPPC ha experimentado un crecimiento expresivo, motivado, entre
otros factores, por el acceso al mercado de las clases
C y D. “Para atender a esta demanda, la industria
necesita contar con profesionales calificados. Hoy,
hay carencia de este personal en el mercado”, afirma
Daniela Aquino, socia directora de Linus Estratégia
em RH, consultora especializada en el reclutamiento
de mano de obra de nivel técnico y superior en el
sector de HPPC que mantiene alianza con la entidad.
Aquino añade que una de las razones de la falta de
profesionales especializados es el descompás entre
la formación académica y el mercado. “Percibimos
que las universidades aún no despertaron ante la importancia del área. Los cursos de química, por ejemplo, no les informan a los estudiantes respecto a las
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The Work Relations group of ABIHPEC operates
in providing support to associate companies in matters connected to worker area. The most relevant
subjects are discussed at monthly meetings, in which
HR tendencies are also discussed. According to coordinator Antonio Carlos Lopes, this exchange of
experiences, made through lectures, discussions and
a presentation of cases, becomes fundamental to
democratizing knowledge among the participants.
These meetings are open to all HR professionals
from associated companies.
In previous years, the CT&F sector has been experiencing a significant growth, motivated, among
other factors, by the access to the market of classes
C and D. “In order to meet this demand, the industry need to have qualified professionals. Today,
there is a need for this personnel on the market”,
affirms Daniela Aquino, member director of Linus
Estratégia in HR, a consultant specialized in recruiting technical and university level labor for the
HPPC sector that maintains a partnership with the
entity. Aquino adds that one of the reasons for the
lack of specialized professionals is the disarrangement between academic training and the market.
“We notice that universities still have not awoken
to the importance of the area. Chemistry courses,

Recursos Humanos en debate
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Projetos
Específicos

Sócio-econômico-ambiental: Projeto “Dê a Mão para o Futuro”
Promoção comercial: Projeto Beautycare Brazil
Reconhecimento: “Programa de Qualificação de Fornecedores”
Social: “De Bem com Você– A Beleza contra o câncer”
Em mídias sociais: “Pedofilia – Não feche os olhos para isso”
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Dê a Mão para o Futuro
Colabore com a Reciclagem
e Ajude a Gerar Trabalho e Renda

O trabalho proativo da ABIHPEC frente aos temas
de Meio Ambiente – e especificamente a logística reversa e a correta destinação dos resíduos sólidos urbanos, permitiu que o setor de HPPC estivesse preparado e capaz de atender as exigências da Lei 12305,
que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS). Esta lei foi sancionada pelo Presidente Lula
em agosto de 2010, após mais de 20 anos tramitando
no Congresso Nacional e a regulamentação foi muito
rápida, apenas 90 dias depois.
“Com o trabalho prévio realizado pela Entidade –
que analisou as diversas possibilidades de atuação,
buscando alternativas e modelos de atuação no Brasil
e em outros países – foi possível concluir que o setor
deveria priorizar o aspecto social, utilizando-se um
sistema já existente no Brasil, que é único: o trabalho
dos catadores de materiais recicláveis”, diz Rose Hernandes, diretora de Meio Ambiente da Entidade.

www.maoparaofuturo.org.br
Dê a Mão para o Futuro atua com
a responsabilidade compartilhada
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Em 2006-2007 foi realizado um projeto-piloto e desde 2008 a Entidade oferece às empresas
associadas e divide com outras associações interessadas o seu programa “Dê a Mão para o Futuro – Colabore com a Reciclagem e Ajude a Gerar
Trabalho e Renda”.
Atuando por meio do conceito de responsabilidade compartilhada – que pressupõe a mobilização de toda a sociedade para se resolver a questão
da correta destinação das embalagens pós-consumo, este programa já foi implantado em cinco
municípios do Rio de Janeiro e está em implantação em 11 do Estado do Paraná. Inicia-se também
o processo em 14 municípios de São Paulo, todos
em parceria com a ABIPLA (Associação Brasileira
das Indústrias de Produtos de Limpeza e Afins) – e
em cumprimento com as leis desses Estados.

Programa ajuda
a reduzir o volume
de materiais recicláveis
que seriam destinados
aos aterros

Governo Federal e
Governos Estaduais

Municípios

2012 é um marco histórico para a
D’Altomare que completa 40 anos,
desempenhando um papel importante
no desenvolvimento do mercado
nacional de cosméticos.
Somos gratos aos nossos clientes,
fornecedores e funcionários por
enriquecerem nossa trajetória
e reafirmamos nosso
compromisso com a inovação
e excelência no fornecimento
de especialidades químicas.

OBJETIVOS
• Atender à Lei 12.305/10
• (Política Nacional de Resíduos
Sólidos) e às Políticas
Estaduais de Resíduos Sólidos
• Proporcionar inclusão social e
geração de renda

40 anos
de inovação,
excelência,
responsabilidade
social e ambiental

• Permitir maior controle da
qualidade do reciclável
• Melhorar o compromentimento
no fornecimento dos recicláveis

Recicladores e/ou
Indústrias transformadoras

• Oferecer suporte técnico
à implementação de coleta
seletiva
• Garantir destinação
adequada dos reíduos

• Oferecer uma solução mais

D’Altomare eficiente que operação

independente

D’Altomare•40
anos
Ser
aplicável a múltiplos

materiais
Indústrias usuárias
de Embalagens
D’Altomare
11 / MAY / 2012

Cooperativas/
Agentes de triagem

• Reduzir volume de lixo

• Apoiar capacitação e
melhorar as condições de
infraestrutura e segurança
das cooperativas
• Permitir aumento de renda

(impacto ambiental)
D’Altomare Anuncio
Selo 21x28cm
• Educar população para

reciclagem
• Proporcionar inclusão social e
geração de renda

Sociedade
CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

www.daltomare.com.br
11 3523-8600
daltomare@daltomare.com.br
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Atendimento à PNRS

O programa busca colaborar com a melhoria do panorama nacional, ajudando a reduzir
o volume de materiais recicláveis que seriam
destinados aos aterros, viabilizar a reciclagem
das embalagens pós-consumo, ampliando e
melhorando a coleta seletiva, triagem, beneficiamento, valorização e comercialização. Também apoia programas de geração de trabalho
e renda, que promovem a inclusão social, a melhoria das condições de trabalho e qualidade
de vida dos catadores de materiais recicláveis.

Saiba mais:
www.maoparaofuturo.org.br

Logística reversa e responsabilidade compartilhada

Comércio
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Geradores
de resíduos sólidos
urbanos /
consumidor

Prefeitura
Coleta seletiva

Responsabilidade
compartilhada

Indústrias /
Importadores
Centros
de triagem
associação /
Cooperatividade
Catadores

Recicladores
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Todas as indústrias de HPPC associadas à
ABIHPEC e aderentes ao Projeto Dê a Mão para o
Futuro passam a ser consideradas em concordância
com a PNRS. Por estarem regulares com a legislação, evitam, dessa forma, multas e problemas judiciais decorrentes das exigências dessa lei. “A logística reversa dos materiais recicláveis pós-consumo,
exercida na realização do programa Dê a Mão para
o Futuro, está em perfeita sintonia com o conceito
de sustentabilidade, pois propiciamos a conservação ambiental e a inclusão social, por meio da
geração de trabalho e renda ou seu fomento e da
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, com
ações multi-institucionais e participação comunitária”, completa a diretora da ABIHPEC.
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Em atividade desde 2001, o Beautycare Brazil
projeto de internacionalização da indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, criado pela
ABIHPEC em parceria com a Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos),
objetiva promover a competitividade da indústria
brasileira de HPPC por meio da internacionalização.
Os números mostram que o projeto está atingindo plenamente seus objetivos. Com base nos
dados divulgados pela Apex-Brasil, em 2011, do total de US$ 754 milhões que o setor exportou, US$
132 milhões vieram das empresas participantes do
programa. “Na comparação com 2010, o crescimento das exportações via Beautycare Brazil foi de 16%,
enquanto o setor, como um todo, cresceu 8,7%.
Esse crescimento maior das exportações do projeto em relação ao mercado total vem se repetindo
desde 2007, confirmando a efetividade da estratégia adotada pelo projeto.”, afirma Silvana Gomes.
Nos últimos cinco anos, enquanto as exportações
do setor cresceram 54,2%, as do Beautycare Brazil
chegaram a 252%.

182

Internacionalização das indústrias de HPPC
motivou a criação do Beautycare Brazil
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Comparação entre exportações do setor de HPPC e as do Beautycare Brazil
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Mercados prioritários
Hoje, o Beautycare Brazil trabalha com
seis mercados prioritários: Angola, Colômbia, Emirados Árabes, Estados Unidos, Peru e
Portugal. A partir de 2011 foi iniciada a intensificação de ações de promoção em ponto
de venda, adicionalmente a participação em
feiras de negócios. Este mercado, pelas suas
dimensões, é extremamente importante para
o Brasil. Além das feiras, o Beautycare Brazil
atua em outras frentes, realizando ações de
comunicação tanto nacional como internacionalmente, promoções em pontos de venda e
rodadas de negócios, nas quais são organizadas visitas das empresas diretamente ao importador no Exterior.

Em seu início, o Beautycare Brazil centrava-se na participação em grandes feiras internacionais. Em 2009 foi realizado um amplo projeto de reestruturação e em 2010 foi
implantada a política de segmentação das empresas com
base em critérios de maturidade da capacidade de gestão para o mercado internacional. As participantes foram
agrupadas em cinco categorias conforme o seu estágio
de desenvolvimento exportador: Access, Club, Plus, Top e
Special. Para cada uma das cinco categorias o projeto oferece uma série de benefícios.
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access
Ações de preparação
Treinamentos
Adequação de produtos
Exportação indireta
Catálogo web e impresso
Estatísticas exportação e
importação mundo
(SECEX + GTIS ou Comtrade)
Banco de dados de impostos
importação
Acordos internacionais
Global Reports Euromonitor
e Mintel 60% desconto na
aquisição de outros
relatórios inteligência

club
Feiras internacionais
Road Shows
Projeto Comprador simples
Relatórios completos
Euromonitor para
os 6 mercados projeto

plus
Sampling em PDV
Projeto Comprador
avançado
2 relatórios completos
Euromonitor adicionais

top
Promoção em ponto
de venda
Projeto imagem
5 relatórios completos
Euromonitor adicionais

Saiba mais:
www.beautycarebrazil.org.br

special
Homens desafiam os estereótipos.
Homens odeiam a rotina.
Homens não gostam que lhes imponham limites.

Negociação
especial a cada convênio

Sem dúvida, os homens querem um tratamento do
jeito deles.

OS HOMENS

TÊM MAIS

DO QUE

UMA
DIMENSÃO
Hair / Scalp / Roots
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Together. A passion for hair

Tratamento que inicia nas RAÍZES, estimula o
COURO CABELUDO e fortifica o CABELO.
Descubra o efeito [3D] para o cabelo.
100% desenvolvido para homens.
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Parceria de Sucesso
O Projeto Beautycare Brazil é uma parceria
de sucesso, que tem resultado no crescimento expressivo de vendas da indústria brasileira
de HPPC no mercado externo. A avaliação é do
presidente da Apex-Brasil (Agência Brasileira
de Promoção de Exportações e Investimentos),
Maurício Borges, que destaca a expressiva evolução de 252,2% nas exportações das empresas participantes do projeto nos últimos cinco anos. Em 2007, as empresas integrantes do
projeto exportaram US$ 50,5 milhões; em 2011,
esse volume saltou para US$ 132 milhões.
Segundo Borges, esses números demonstram o comprometimento das empresas brasileiras com as propostas do projeto, que incentiva o aprimoramento da gestão e do modelo de
negócios das exportadoras, o uso de inteligência comercial e o desenvolvimento profissional
das pessoas. “Estou certo de que hoje as empresas nacionais estão mais competitivas e preparadas para enfrentar a concorrência internacional no exterior e também no mercado interno”.
Na visão do presidente da Apex-Brasil,
a retração dos mercados europeu e dos Estados Unidos tende a acirrar a competição entre

os emergentes, de olho no mercado asiático,
onde estará concentrada a classe média nos
próximos 15 a 20 anos. Para Borges, acompanhar essas tendências mundiais visando à ampliação da participação brasileira no Exterior é
um desafio constante, assim como fortalecer o
posicionamento do País como fornecedor de
produtos inovadores e sustentáveis, oriundos
da nossa biodiversidade.
Para o biênio 2012/2014 do Beautycare
Brazil, o presidente da Apex-Brasil reforça o
compromisso da Agência de trabalhar ao lado
da ABIHPEC com o objetivo de ampliar a geração de negócios para as empresas do setor
no mercado internacional e, consequentemente, aumentar sua competitividade no mercado
interno, gerando emprego e renda no Brasil.
“A marca Beautycare Brazil está se consolidando internacionalmente e buscamos, cada vez
mais, soluções inovadoras e sofisticadas visando a geração de negócios. Ao mesmo tempo,
há uma preocupação em ampliar a base de
empresas capacitadas para usufruírem deste
esforço e se beneficiarem das ações de promoção de negócios em execução”.

Coordenação do Projeto Beautycare Brazil:
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Programa de Qualificação
de Fornecedores
O Selo de Qualificação de Fornecedores, promovido
pela ABIHPEC, é um reconhecimento das próprias empresas
de HPPC às indústrias dos elos de base da cadeia produtiva.
O processo, desde a indicação de fornecedores até a avaliação de seus serviços, é feito diretamente pelas associadas.
As qualificadas são homenageadas durante um evento
dedicado, recebendo uma estatueta e um arquivo digital
com o selo para ser usado em suas comunicações, seja em
produtos ou peças publicitárias, evidenciando aqueles que
se destacaram entre os diversos fornecedores do segmento.
De acordo com o coordenador Salvatore Privitera, diretor da Embala Ideias, o programa foi pensado como forma
de estimular os fornecedores de toda a cadeia produtiva a
melhorarem seus métodos e processos de trabalho, tendo
como referência de avaliação a opinião dos seus próprios
clientes. “Conhecer a opinião do cliente sobre o seu trabalho é o primeiro passo para aprimorar a prestação de
serviço”, ensina Privitera.
Programa estimula aumento da qualidade
de matéria-prima dos fornecedores do setor
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Edição 2012
Em 2012, 30 empresas fornecedoras (de 38
inscritas), das áreas de ingredientes, fragrâncias, embalagens e serviços foram qualificadas, tendo sido avaliadas por no mínimo dois
de seus clientes nos critérios: qualidade dos
produtos e/ou serviços, atendimento comercial, desenvolvimento de produtos e/ou projetos, entrega e assistência técnica (preventiva
e por demanda):
Aerogás, Antilhas, Belmay, Box Print,
Brenntag, Congraf, Corn Products, Cosmotec,
Croda, D’Altomare, FAV 105, Firmenich, Givaudan, Grossplast, Igaratiba, Ionquímica, ISP,
Kingraf, Mappel, Medcin, Mega Plast, MWV
Calmar, Primera Design, Robertet, SGD Brasil,

Sigmaplast, Solabia Biotecnológica, Symrise,
VM7 e Wheaton.
Para a diretora de Marketing da D’Altomare,
Aline Zoppetti, os parâmetros criteriosos utilizados para a avaliação dos clientes revelam
a importância do programa, reforçada e referendada pelo aval da ABIHPEC. “Somos analisados pelos nossos clientes em vários aspectos, o que nos permite verificar os pontos em
que a prestação de serviço precisa ser aprimorada, se for o caso. Além disso, o programa
é um excelente indicador de como a empresa
é vista pelo mercado. O selo de fornecedor
qualificado concede visibilidade nacional,
agregando valor à marca”.

Há mais de 50 anos
inovando e fazendo parte da vida de
milhões de consumidoras.
Você também faz parte desse sucesso!

Portfólio completo que não pode faltar na sua loja.
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Programa “De Bem com Você”
usa a beleza para superar o câncer
Programa em associação ao

Progr

Segundo o documento “Estimativa 2012 –
Incidência de Câncer no Brasil”, lançado pelo
Instituto Nacional do Câncer (INCA), o Brasil
deverá registrar neste ano 518.510 casos novos de câncer, incluindo os de pele não melanoma. São homens e mulheres que lutam
contra a doença, com um tratamento que
muitas vezes torna-se agressivo e tem efeitos
diretos na aparência, podendo afetar a autoestima. Diante deste cenário a ABIHPEC iniciou em 2011 um projeto que busca recuperar
esse sentimento de carinho próprio, o gosto
pela vida e a vontade de continuar bonita.
Programa tem sua primeira Oficina
no Hospital Pérola Byngton
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Projeto busca
recuperar
o sentimento
de carinho próprio,
o gosto pela vida
e a vontade
de continuar bonita
O “De Bem com Você – A Beleza contra
o câncer”, em associação ao Look Good Feel
Better® atende mulheres em tratamento oncológico, oferecendo oficinas de automaquiagem atualmente em três hospitais da capital
paulista: Centro de Referência da Saúde da
Mulher/Hospital Pérola Byington, Instituto
Brasileiro de Controle do Câncer e Irmandade
da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
A iniciativa da ABIHPEC reproduz no Brasil
o modelo da versão americana, iniciado em
1989 nos Estados Unidos e hoje presente em
quase 30 países. O objetivo é levar às mulheres orientações para que elas próprias consigam se maquiar. “Quando se sente mais bonita, a mulher tende a recuperar a autoestima,
fundamental para quem está em tratamento
médico”, fala Impéria Calazans, coordenadora
do projeto. A primeira oficina foi realizada em
novembro de 2011, no Hospital Pérola Byington. “A ABIHPEC nos apresentou a proposta
de uma forma muito objetiva e organizada. A
diretoria do hospital entendeu que se tratava
de uma iniciativa que traria atenção e somaria

benefícios ao trabalho de humanização”, afirma a médica Faride Amar Cohen, membro da
diretoria técnica e da Comissão de Humanização e Eventos do Pérola Byington.
Faride Cohen acrescenta que, embora
não existam estudos clínicos comprovando
a importância da autoestima na cura de doenças, “é certo que o sentir-se bem é fundamental para qualquer pessoa, independente
dela estar doente ou não. Percebemos que a
manutenção da autoestima, do desejo de se
cuidar, da vaidade impulsionam as pacientes
para frente, com mais vontade de alcançar a
cura, tolerando melhor o tratamento”. Faride
Cohen lembra que, por conta da doença e do
tratamento, há mulheres que têm queda de
cabelos, alterações de peso, inchaços. “Participando das oficinas, a maioria delas recupera a vontade de se arrumar, de se maquiar, de
se achar bonita novamente, apesar do câncer. Quando retornam ao hospital para dar
continuidade ao tratamento, muitas delas
nos procuram e exibem, orgulhosas, o rosto
maquiado”.
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Desde novembro, quando foi realizada a primeira oficina
no hospital, a médica Faride Cohen coleciona histórias vividas pelas pacientes, carregadas de emoção. Uma delas é a
da senhora, já idosa, que relutou em participar do programa,
só aceitando após insistência de todos. Terminada a sessão,
essa mulher procurou a equipe e contou que, muitos anos
atrás, ela e o filho viram na televisão alguém ganhar uma
cesta de produtos de maquiagem. Na época, falou que gostaria muito de ganhar um presente como aquele e aprender
a se maquiar. Faride lembra: “Ela nos disse que o filho comentou ‘mãe, eu não posso te dar essa cesta, mas, um dia,
alguém te presenteará com uma’. A mulher nos contou essa
história chorando de emoção e disse que o kit que estava
ganhando era um presente para seu filho”. A paciente faleceu uma semana depois, “mas deixou em nós a sensação
do dever cumprido, de ter podido dar a ela alguma alegria”.

Progr
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Expansão
A média de atendimento é de dez mulheres por oficina. Em cada uma delas, são necessários
um maquiador e dois assistentes, trabalhando de forma voluntária, orientando as pacientes.
As pacientes ganham um kit com produtos doados pelas empresas patrocinadoras do projeto e que contempla produtos de maquiagem e de higiene pessoal.

O projeto conta com parceiros importantes como a Sociedade Brasileira de Cancerologia e Sociedade Brasileira de Dermatologia.

26 empresas
já patrocinam
o projeto

Progr
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Outras ações voluntárias que contribuem para o sucesso do “De
Bem com Você” partem do departamento de Comunicação e Marketing. “Para dar visibilidade ao programa precisamos de website,
material gráfico, banners, fotos. Estamos conseguindo tudo isso de
forma voluntária”, afirma a gerente do departamento, Carla Leoneli.
Agora, é intenção da ABIHPEC expandir o projeto. “Na capital
paulista temos 18 hospitais públicos e privados que atendem pacientes do SUS oferecendo tratamento oncológico de alta complexidade. Levamos o programa para três deles. Para viabilizar a expansão do projeto, é necessário ampliarmos o banco de voluntários
e também de patrocinadores.”, afirma Impéria Calazans. Para ser
voluntário basta inscrever-se diretamente no site do projeto e para
ser patrocinador, a empresa precisa ser associada à ABIHPEC.

O objetivo é levar
às mulheres orientações
para que elas próprias
consigam se maquiar

www.debemcomvoce.org.br

Progr
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Pedofilia:
não feche os olhos para isso

O tabu envolvendo a Pedofilia sempre impediu que este tema fosse debatido, dificultando
a busca por soluções para impedir esse terrível
crime. Essa situação sempre trouxe ainda mais
sofrimento às vítimas e permitiu, algumas vezes, que os agressores se escondessem por trás
do pacto velado de silêncio ao redor deste mal.
Mas em 2012 a ABIHPEC decidiu dar um basta
à comunicação insuficiente, iniciando nas redes
sociais um projeto destinado a difundir informações relevantes, capazes de colocar em pauta a
Pedofilia e seus malefícios à sociedade. No mês
de setembro de 2012 o projeto passou a contar
com o apoio da FIESP (Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo), Entidade de grande
renome que compreendeu a importância e relevância do tema.
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NÃO FECHE OS OL

NÃO FECHE OS OLHOS PARA ISSO

Faça como a Indústria Brasileira de
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos:

Não feche os olhos
para este mal e junte-se
a nós nessa luta!
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O “Pedofilia: não feche os olhos para isso”
começou com um perfil no facebook, convocando a população a compartilhar dados
preocupantes sobre este crime no Brasil. O
espaço na página de relacionamento logo se
tornou muito visitado e teve ápice de “curtidas” e “compartilhamentos” com a divulgação
do vídeo oficial da Campanha.
Com roteiro forte e bem estruturado, misturando animações com atores reais, o material audiovisual recebeu comentários positivos
na Internet, sendo sempre uma surpresa para
os espectadores e muito funcional em sua intenção informativa. Quem assiste com certeza
se comove com a sutileza das imagens, que,
de maneira direta e clara, transmite toda a angústia das vítimas e confirma que, ao abrir os
olhos para o tema, somos capazes de ajudar
crianças e adolescentes que sofrem – muitas
vezes sem defesa – nas mãos dos agressores.
Em pouco mais 30 dias de campanha efetiva foi alcançado um número significativo de

acessos no Facebook (mais de 700 “curtir”) e
Youtube (mais de 5.600 visualizações); além
de ampla divulgação no Twitter. O projeto
atua de maneira estratégica e progressiva,
com monitoramento de resultados em tempo
integral e consultores especializados capazes
de direcionar as ações e adaptá-las na velocidade exigida por essa nova estrutura digital.
A estratégia da campanha foi tão positiva que iniciou-se um segundo momento de
divulgação, com a adesão voluntária de personalidades diversas, que passaram a compartilhar o material em suas páginas pessoais
(facebook e twitter), bem como manifestarem-se por meio de vídeos de depoimentos,
distribuídos amplamente na Rede.
Entre os destaques de compartilhamento
estão Marcelo Tas, Milton Leite e Mario Frias,
profissionais de amplo reconhecimento na WEB
e alguns dos mais influentes comunicadores do
Twitter, capazes de atingir seguidores em todo
o mundo, ampliando a visibilidade do Projeto.
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A apresentadora Adriane Galisteu gravou
vídeo alertando a sociedade sobre o tema e
convidando a todos a participarem desta iniciativa, indicando que somente com o aumento das denúncias será possível fazer com que
“os crimes sejam identificados e impedidos,
criminosos punidos e vítimas libertadas desta
terrível condição”.
A atriz Thaila Ayala juntou-se à causa, convocando todos para que “fiquem atentos aos
sinais da criança” e que “denunciem, não fechando os olhos para isso”.
Na gravação voluntária enviada à campanha o ator Felipe Folgosi também destacou a
denúncia como principal forma de se combater a pedofilia, indicando o endereço do facebook como um bom canal para obtenção
de informações sobre o tema e chamando a
todos para “abrir os olhos contra a pedofilia”.

NÃO FECHE OS OL

/CampanhaPedofilia

@CrimePedofilia

/CrimePedofilia
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Dê a Mão para o Futuro (Lend a Hand to the Future)

Collaborate with Recycling
and Help to Generate Jobs and Income

Guarantees adequate disposal of the wastes.
Cooperatives/ sorting agentes
Supports the training and improves the conditions
of infrastructure and safety of the cooperatives
Recycling and/or Transformation Industries
Permits greater control of the quality of the recycled material
Improves commitment in the supply of recyclable
materials
Bottling/Canning Industries / Importers
Offers a more efficient solution than an independent operation
It is applicable to multiple materialseriais
Society
Reduces the volume of garbage (environmental impact)
Educates the population for recycling
Provides social inclusion and generation of revenue
The program seeks to collaborate in improving the
national panorama, helping to reduce the volume of
recyclable materials that would be disposed of in
waste dumps, making the recycling of post-consumer
packaging feasible, expanding and improving selective collection, sorting, valorization and commercialization. It also supports job and income generation
programs, which promote social inclusion, the improvement of working conditions and quality of life
of the recyclable material collectors.
Compliance with PNRS
All the CT&F industries associated with ABIHPEC
and involved with the “Lend a Hand to the Future”
Project are considered as PNRS compliant. By acting
in compliance with the legislation, they thus avoid fines
and legal problems as a consequence of this law´s requirements. “The reverse logistics of recyclable materials after consumption, carried out through the “Lend
a Hand to the Future” program is in perfect harmony
with the concept of sustainability, for we foster environmental conservation and social inclusion, by means
of the generation of jobs and income or its incentive and the improvement of the quality of life of the
citizens, involving multi-institutional actions and community participation”, adds the director of ABIHPEC.

Benefits of the model
Federal Government
Complies with PNRS (National Solid Wastes Policy
Provides social inclusion and generation of revenue
Local Government
Offers technical support for the implementation of
selective collection
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El trabajo proactivo de ABIHPEC delante de los
temas de Medio Ambiente – y específicamente la
logística inversa y la correcta destinación de los
residuos sólidos urbanos- ha permitido que el sector
de HPPC esté preparado y sea capaz de atender
a las exigencias de la Ley 12305, que instituyó la
Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS). Esta
ley fue sancionada por el Presidente Lula en agosto
de 2010, después de más de 20 años siendo tramitada en el Congreso Nacional y la regulación fue
muy rápida, solo 90 días después.
“Con el trabajo previo que realizó la Entidad –
que analizó las diversas posibilidades de actuación,
buscando alternativas y modelos de actuación en
Brasil y en otros países – ha sido posible concluir
que el sector debería priorizar el aspecto social,
haciendo uso de un sistema que ya existía en Brasil,
que es único: el trabajo de los buscadores de materiales reciclables”, dice Rose Hernandes, directora
de Medio Ambiente de la Entidad.
En el período 2006/2007 se realizó un proyecto
piloto y desde el 2008 la Entidad ofrece su programa “Dê a Mão para o Futuro – Colabore com
a Reciclagem e Ajude a Gerar Trabalho e Renda”
(“Dele la Mano al Futuro – Coopere con el Reciclaje y Ayude a Generar Trabajo y Renta”) a las empresas asociadas y comparte con otras asociaciones
interesadas en su programa.
Actuando por medio del concepto de responsabilidad compartida – que presupone la movilización de
toda la sociedad para resolver la cuestión de la correcta destinación de los envases (o embalajes) post
consumo, este programa ya ha sido implementado
en cinco municipios de Río de Janeiro y está en vías
de implementación en 11 municipios del Estado de
Paraná. Se inicia, también, el proceso en 14 municípios de São Paulo, todos en alianza con ABIPLA – y
dando cumplimiento a las leyes de estos Estados.

Cooperativas/Agentes de triagem
Apóia a capacitação e melhora
as condições de infraestrutura e segurança das cooperativas
Permite aumento de renda
Recicladores y/o Industrias transformadoras
Permite mayor control de la calidad del reciclable
Mejora el compromiso en la provisión de los reciclables
Envasadores / Importadores
Ofrece una solución más eficiente que la operación
independiente
Se aplica a múltiples materiales
Sociedade
Reduz volume de lixo (impacto ambiental)
Educa população para reciclagem
Proporciona inclusão social e geração de renda.
El programa busca colaborar con la mejora del panorama nacional, ayudando a reducir el volumen de
materiales reciclables que se destinarían a los vertederos, hacer viable el reciclaje de los envases (embalajes)
de post consumo, ampliando y mejorando la recolección
selectiva, selección, beneficio, valorización y comercialización. También apoya programas de generación de
trabajo y renta, que favorecen la inclusión social, la
mejora de las condiciones de trabajo y calidad de vida
de los buscadores de materiales reciclables.
Atención a la PNRS
Todas las industrias de HPPC asociadas a ABIHPEC y adheridas al Proyecto Dê a Mão para o
Futuro (“Dele la Mano al Futuro”) pasan a considerarse como concordantes con la PNRS. Por el hecho
de ser regulares de acuerdo a la legislación, evitan – de esta forma - multas y problemas judiciales
consecuentes de esta ley. “La logística inversa de los
materiales reciclables post consumo, que se ejerce
en la realización del programa Dê a Mão para o
Futuro (“Dele la Mano al Futuro”), está en perfecta
sintonía con el concepto de sustentabilidad, porque
propiciamos la conservación ambiental y la inclusión social, por medio de la generación de trabajo
y renta o su fomento y de la mejora de la calidad
de vida de los ciudadanos, con acciones institucionales múltiples y participación comunitaria”, agrega la directora de ABIHPEC.

Gobierno Federal
Atiende a la PNRS
Proporciona inclusión social y generación de renta
Municipio
Ofrece soporte técnico a la implementación de la
recolecta selectiva
Garantiza la destinación adecuada de los residuos
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versi ó n en espa ñ ol

E n g lish V ersion

The proactive work of ABIHPEC with regard to
Environmental issues – and specifically reverse logistics and the proper disposal of solid urban waste
– has allowed the CT&F sector to prepare and be
able to meet the requirements of Law 12305,
which established the National Solid Wastes Policy
(PNRS). This Law was signed by President Lula in
August, 2010, after taking more than 20 years to
pass through the National Congress, but its regulation came very quickly, just 90 days later.
“With the preparatory work conducted by the Organization – which analyzed the various possibilities
of action, seeking alternatives and models of action
in Brazil and in other countries – it was possible to
determine that the sector should give priority to the
social aspect, using a system already in existence in
Brazil, which is unique: the work of the collectors
of recyclable materials”, says Rose Hernandes, the
Organization´s Environment director.
In 2006-2007 a pilot-project was conducted
and since 2008 the Organization has been offering to associated businesses and sharing with other
interested associations, its program: “Lend a Hand
to the Future – Collaborate with Recycling and Help
to Generate Jobs and Income”.
Based on the concept of shared responsibility
– which requires the mobilization of the whole of
society to resolve the issue of the proper disposal
of post-consumer packaging - this program has
already been implemented in five municipalities of
Rio de Janeiro and is under implementation in 11 of
the State of Paraná. The process is also beginning
in 14 municipalities of São Paulo, all in partnership
with ABIPLA (Brazilian Association of the Cleaning
and Related Product Industries) – and in compliance
with the laws of these States.

Dê a Mão para o Futuro (Dele la Mano al Futuro)
Coopere con el Reciclaje
y Ayude a Generar Trabajo y Renta
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Beautycare Brazil
In operation since 2001, Beautycare Brazil aims
at consolidating Brazil as a world leader within the
industry. The numbers show that the project is fully
achieving its purposes. Based on data disclosed by
Apex-Brasil, in 2011, from a total of USD $754
million that the industry exported, USD $132 million came from companies participating in the program. “Compared with 2010, the growth in exports
via Beautycare Brazil was 16%, while the industry,
as a whole, grew 8.7%. This greater growth of
exportations of the project in relation to the total market is repeating itself since 2007, confirming the scoring of our strategy”, affirms Silvana
Gomes. In the last five years, while exports from
the industry have grown 54.2%, those from Beautycare Brazil have reached 252%.
At its start, Beautycare Brazil centered on the
participation of large international fares. In 2009
a broad restructurization project was performed
and in 2010 the segmentation policy of companies based on management capacity maturity criteria for the international market was implanted.
The participants were grouped into five categories
according to their export development stage: Access, Club, Plus, Top and Special. For each category,
strategic actions are performed.
Priority Markets
Nowadays, Beautycare Brazil works with six
priority markets: Angola, Colombia, United Arab
Emirates, the United States, Peru and Portugal. In
North America, the globalization actions of Brazilian products have been intensified as of 2011,
with the participation of companies at Cosmoprof
Las Vegas. This market, through its dimensions, is
extremely important for Brazil. In addition to the
fares, Beautycare Brazil operates on other fronts,
performing communication actions both national as
well as internationally, promoting at sales venues
and business rounds, in which visits are organized
from companies directly to the overseas importer.
Learn more: www.beautycarebrazil.org.br
Opinion
The Beautycare Brazil Project is a successful part-
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En actividad desde 2001, Beautycare Brazil objetiva consolidar a Brasil como líder mundial en el
sector. Los números muestran que el proyecto está
alcanzando plenamente sus objetivos. En base a
los datos difundidos por Apex-Brasil, en 2011,
del total de US$ 754 millones que el sector exportó, US$ 132 millones vinieron de las empresas
participantes en el programa. “En comparación
al 2010, el crecimiento de las exportaciones vía
Beautycare Brazil fue de un 16%, mientras tanto que el sector, como un todo, creció un 8,7%.
Este crecimiento mayor de las exportaciones del
proyecto en relación al mercado total se viene repitiendo desde el 2007, confirmando el acierto
de nuestra estrategia”, afirma Silvana Gomes. En
los últimos cinco años, mientras las exportaciones
del sector crecieron un 54,2%, las de Beautycare
Brazil llegaron a un 252%.
Inicialmente, Beautycare Brazil se centraba en la
participación de grandes ferias internacionales. En
2009 se realizó un amplio proyecto de restructuración y en 2010 se implementó la política de segmentación de las empresas en base a los criterios
de madurez de la capacidad de gestión para el
mercado internacional. Las empresas participantes
fueron agrupadas en cinco categorías en conformidad a su estadio de desarrollo exportador: Access,
Club, Plus, Top y Special. Para cada categoría se
realizan acciones estratégicas.

Opinión
El Proyecto Beautycare Brazil es una alianza de
éxito, que tiene un resultado en el crecimiento expresivo de las ventas de la industria brasileña de HPPC
en el mercado externo. La evaluación es del Presidente
de Apex-Brasil, Maurício Borges, que destaca la expresiva evolución de un 252,2% en las exportaciones
de las empresas participantes del proyecto en los últimos cinco años. En 2007, las empresas integrantes del
proyecto exportaron US$ 51,7 millones; en 2011,
este volumen saltó a US$ 132 millones.
Según Borges, estos números demuestran el compromiso de las empresas brasileñas con las propuestas del proyecto, que incentiva el perfeccionamiento de la gestión y del modelo de negocios de
las exportadoras, el uso de inteligencia comercial
y el desarrollo profesional de las personas. “Estoy
seguro de que hoy las empresas nacionales están
más competitivas y preparadas para enfrentar a la
competencia internacional en el exterior y también
en el mercado interno”.
En la visión del Presidente de Apex-Brasil, la
retracción de los mercados europeos y de Estados
Unidos tiende a incitar la competencia entre los
emergentes, poniendo la vista en el mercado asiático, donde estará concentrada la clase media en los
próximos 15 a 20 años. Para Borges, seguir esas
tendencias mundiales con la finalidad de ampliar
la participación brasileña en el exterior es un reto
constante, así como fortalecer el posicionamiento
del país como proveedor de productos innovadores
e sustentables, oriundos de nuestra biodiversidad.
Para el bienio 2012/2014 de Beautycare Brazil,
el Presidente de Apex-Brasil refuerza el compromiso
de la Agencia para trabajar al lado de ABIHPEC
con el objetivo de ampliar la generación de negocios
para las empresas del sector en el mercado internacional y, consecuentemente, aumentar su competitividad en el mercado interno, generando empleo y
renta en Brasil. “La marca Beautycare Brazil se está
consolidando internacionalmente y buscamos, cada
vez más, soluciones innovadoras y sofisticadas teniendo como finalidad la generación de negocios. Al
mismo tiempo, hay una preocupación para ampliar
la base de empresas capacitadas para que usufructúen de este esfuerzo y se beneficien de las acciones
de promoción de los negocios en ejecución”.

Mercados prioritarios
Actualmente, Beautycare Brazil trabaja con seis
mercados prioritarios: Angola, Colombia, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Perú y Portugal. En
América del Norte las acciones de internacionalización de los productos brasileños fueron intensificadas a partir de 2011, con la participación
de las empresas en la Cosmoprof Las Vegas. Este
mercado, por sus dimensiones es extremamente importante para Brasil. Además de las ferias, Beautycare Brazil actúa en otros frentes, realizando
acciones de comunicación tanto nacional como internacionalmente, promociones en puntos de venta
y ruedas de negocios, en las cuales se organizan
visitas de las empresas directamente al importador
en el exterior.
Sepa más: www.beautycarebrazil.org.br
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nership, which has results in the significant growth of
sales from the Brazilian HPPC industry in the overseas market. The assessment is from the president of
Apex-Brasil (Brazilian Trade and Investment Promotion Agency), Maurício Borges, who points out the
significant development of 252.2% in exports from
companies participating in the project in the last five
years. In 2007, the member companies of the project
have exported USD $51.7 million; in 2011, this volume jumped to USD $132 million.
According to Borges, these numbers show the
commitment of Brazilian companies to the proposals of the project, which encourages improving
management and the business model of exporters,
the use of business smarts and professional development of personnel. “I am sure that today, national companies are more competitive and prepared to
face international competition overseas as well as
within the domestic market”.
In the opinion of the president of Apex-Brasil,
the retraction of European markets and the United
States tends to boost the competition among those
emerging, with an eye on the Asian market, where
the middle class will be concentrated in the next
15 to 20 years. For Borges, accompanying these
global tendencies aiming at widening Brazilian participation overseas is a constant challenge, as well
as strengthening Brazil’s position as a supplier of
innovative and sustainable products, originating
from our biodiversity.
For the biennium 2012/2014 of Beautycare Brazil, the president of Apex-Brasil reinforces the commitment of the Agency to work beside ABIHPEC with
the objective to expand business generation for
the companies of the sector within the international
market and, consequently, increase its competitiveness in the domestic market, generating jobs and
revenue in Brazil. “The Beautycare Brazil brand is
internationally consolidating itself and we increasingly seek innovative and sophisticated solutions
aiming at business generation. At the same time,
there is concern in expanding the base of qualified companies to take advantage of this effort
and benefit from the actions to promote businesses
in progress”.

Beautycare Brazil

ABIHPEC 2012

Suppliers Qualification Program
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The Suppliers Qualification Seal, promoted by ABIHPEC,
is a recognition of the very CT&F companies to the industries of the base links of the production chain. The process,
since appointment of suppliers to assessment of their services, is directly made by the associated companies.
The qualified companies are paid homage during a
dedicated event, receiving a statuette and a digital file
with the seal to be used in their communications, either
in products or advertising pieces, evidencing those who
stood out among the several suppliers in the sector.
According to coordinator Salvatore Privitera, director of Embala Ideias, the program was thought of as a
manner of stimulating the suppliers of the whole production chain to improve their work methods and processes, having the opinion of their own clients as assessment reference. “Knowing the client’s opinion about
your work is the first step towards improving the service
provision”, teaches Privitera.

ages and services, were qualified, having been assessed
by at least two of their clients in the following criteria:
quality of products and/or services, commercial service,
development of products and/or projects, delivery and
technical assistance (preventive and per demand):
Aerogás, Antilhas, Belmay, Box Print, Brenntag, Congraf, Corn Products, Cosmotec, Croda, D’Altomare,
FAV 105, Firmenich, Givaudan, Grossplast, Igaratiba,
Ionquímica, ISP, Kingraf, Mappel, Medcin, Mega Plast,
MWV Calmar, Primera Design, Robertet, SGD Brasil,
Sigmaplast, Solabia Biotecnológica, Symrise, VM7
and Wheaton.
For D’Altomare’s Marketing director, Aline Zoppetti,
the discerning parameters used for the clients’ assessment reveal the importance of the program, reinforced
and countersigned by ABIHPEC’s endorsement. “We are
analyzed by our clients in several aspects, which allow us
to verify the points in which service provision needs to be
improved, as the case may be. Besides this, the program
is an excellent indicator of how the company is seen by
the market. The qualified supplier seal grants national
visibility, adding value to the brand”.

2012 Edition
On 2012, 30 supplier companies (out of 38 registered), from the areas of ingredients, fragrances, pack-

Programa de Cualificación de Proveedores
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El Sello de Cualificación de Proveedores, promovido
por ABIHPEC , es un reconocimiento de las propias empresas de HPPC a las industrias de base de la cadena
productiva. El proceso, desde la indicación de proveedores hasta la evaluación de sus servicios se realiza directamente por las empresas asociadas.
A las empresas calificadas se les rinde un homenaje
durante un evento dedicado a éstas, recibiendo una estatuilla y un archivo digital con el sello para que pueda
ser usado en sus comunicados, sea en productos o piezas
publicitarias, evidenciando a aquellos que se destacaron
entre los diversos proveedores del segmento.
De acuerdo con el coordinador Salvatore Privitera,
Director de Embala Ideias, el programa ha sido pensado
como una forma de estimular a los proveedores de toda
la cadena productiva a mejorar sus métodos y procesos
de trabajo, teniendo como referencia de evaluación la
opinión de sus propios clientes. “Conocer la opinión del
cliente sobre su trabajo es el primer paso para perfeccionar la prestación de servicio”, señala Privitera.

dientes, fragancias, envases y servicios, habiendo sido
evaluadas como mínimo por dos de sus clientes con los
criterios focalizados en la calidad de los productos y/o
servicios, atención comercial, desarrollo de productos
y/o proyectos, entrega y asistencia técnica (preventiva
y por demanda):
Aerogás, Antilhas, Belmay, Box Print, Brenntag, Congraf, Corn Products, Cosmotec, Croda, D’Altomare,
FAV 105, Firmenich, Givaudan, Grossplast, Igaratiba,
Ionquímica, ISP, Kingraf, Mappel, Medcin, Mega Plast,
MWV Calmar, Primera Design, Robertet, SGD Brasil,
Sigmaplast, Solabia Biotecnológica, Symrise, VM7 y
Wheaton.
Para la Directora de Marketing de D’Altomare, Aline
Zoppetti, los parámetros de los criterios utilizados en
la evaluación de los clientes revelan la importancia del
programa, reforzada y referida por la valía de ABIHPEC. “Somos analizados por nuestros clientes en varios
aspectos, lo que nos permite verificar los puntos en que
la prestación de servicio necesita perfeccionarse, si así
fuera el caso. Además de esto, el programa es un excelente indicador de cómo la empresa es vista en el mercado. El sello de proveedor calificado concede visibilidad
nacional, agregando valor a la marca”.

Edición 2012
En 2012, 30 empresas proveedoras fueron calificadas (dentro de las 38 inscritas), en las áreas de ingre-

210

PROJETOS ESPECÍFICOS

ABIHPEC 2012

Program “DE bem com você”
uses beauty to overcome cancer
many of them look for us and show, with pride, their
faces with makeup on”.
Since November, when the first workshop was carried
out at the hospital, physician Faride Cohen collects stories
experienced by the patients, filled up with emotion. One
of these is about an old-aged lady who refused to participate in the program, only accepting after everybody
insisted. Once the session ended, this lady looked for the
team and told that, many years before, she and her son
saw on the television someone who received a basket with
makeup products. At that time, she said she would really
like to receive a gift like that and learn how to makeup.
Faride remembers: “She told us that her son commented
‘mom, I cannot give you this basket, but, someday, someone will give you one’. The lady told us this story crying
with emotion and said that the kit she was receiving was a
gift to her son”. The patient died one week later, “but she
left in us the sensation of mission accomplished, of being
able to give her some happiness”.
Expansion
The average service is ten women per workshop. In
each of these, one makeup artist and two assistants are
needed, working voluntarily, giving instructions to the
patients.
The patients receive a kit with products donated by
companies that sponsor the project and which includes
makeup and personal hygiene products.
The project has important partners such as Centro de Voluntariado de São Paulo (Volunteering Center of São Paulo),
Sociedade Brasileira de Cancerologia (Brazilian Cancerology Society) and Sociedade Brasileira de Dermatologia
(Brazilian Dermatology Society).
Other voluntary actions that contribute for the success
of “At Peace with Yourself” originate from the Communication and Marketing department. “In order to give visibility to the program we need a website, graphic material,
banners, and photos. We are obtaining it all in a voluntary manner”, affirms department manager Carla Leoneli.
Now, it is ABIHPEC’s intention to expand the project.
“In the capital of São Paulo, we have 18 public and
private hospitals that serve SUS patients, offering highcomplexity oncological treatment. We took the program
to three of them. For making the project expansion feasible, we need to broaden the voluntaries and also the
sponsors bank”, affirms Impéria Calazans. For being
a volunteer, you just need to register directly through
the project’s site and, for being a sponsor, the company
needs to be associate with ABIHPEC.

www.debemcomvoce.org.br
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Según el documento “Estimativa 2012 – Incidencia
de Cáncer en Brasil”, lanzado por el Instituto Nacional
del Cáncer (INCA), Brasil deberá registrar en este año
unos 518.510 nuevos casos de cáncer, incluyendo los de
piel que no sean melanomas. Hombre y mujeres luchan
contra la enfermedad, con un tratamiento que muchas
veces puede ser agresivo y que tiene efectos directos en
la apariencia, pudiendo afectar la autoestima. Ante este
escenario, ABIHPEC inició un Proyecto en 2011 con la
idea de recuperar este sentimiento de cariño propio, el
gusto por la vida y las ganas de que siga bonita.
El “De Bem com Você – A Beleza contra o câncer”
(Siéntete bien contigo – La Belleza contra el cáncer), en
asociación al Look Good Feel Better® que atiende a las
mujeres que realizan tratamiento oncológico, les ofrece
talleres de auto maquillaje, en tres hospitales de la capital paulista, actualmente: Centro de Referencia de la
Salud de la Mujer/ Hospital Pérola Byington; Instituto
Brasileiro de Controle do Câncer (Instituto Brasileño de
Control del Cáncer) e Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (Hermandad de la Santa Casa
de Misericordia de San Pablo).
La iniciativa de ABIHPEC reproduce en Brasil el modelo de la versión americana, iniciado en 1989 en Estados
Unidos y que hoy está presente en casi 30 países. El objetivo es dar orientaciones a las mujeres para que ellas
mismas consigan maquillarse. “Cuando ella se siente más
bonita, la mujer tiende a recuperar la autoestima, fundamental para quien está en tratamiento médico”, dice
Impéria Calazans, coordinadora del Proyecto. El primer
taller se realizó en noviembre de 2011, en el Hospital
Pérola Byington. “ABIHPEC nos presentó la propuesta de
una forma muy objetiva y organizada. La Dirección del
hospital comprendió que se trataba de una iniciativa que
traería atención y añadiría beneficios en el trabajo de
humanización”, afirma la médica Faride Amar Cohen,
miembro de la Dirección Técnica y de la Comisión de
Humanización y Eventos del Hospital Pérola Byington.
Faride Cohen agrega que si bien no existen estudios
clínicos comprobando la importancia de la autoestima en
la cura de enfermedades, “es cierto que el sentirse bien es
fundamental para cualquier persona, independientemente
de ella estar enferma o no. Percibimos que la mantención
de la autoestima, del deseo de cuidarse, de la vanidad
impulsan a las pacientes a seguir adelante, con más ganas de alcanzar la cura, tolerando mejor el tratamiento”.
Faride Cohen recuerda que, por causa de la enfermedad
y del tratamiento, hay mujeres a las que se les han caído
el pelo, han alterado su peso, se han quedado hinchadas.
“Participando de los talleres, la mayoría de ellas recupera
las ganas de arreglarse, de maquillarse, de sentirse bonita
nuevamente, a pesar del cáncer. Cuando vuelven al hospi-

tal a seguir con el tratamiento, muchas de ellas nos buscan
y nos muestran, orgullosas sus rostros maquillados”.
Desde noviembre, cuando se realizó el primer taller
en el hospital, la médica Faride Cohen recopila historias
vividas por las pacientes, cargadas de emoción. Una de
ellas es la de una señora mayor, ya anciana, que había rechazado la participación en el programa y sólo lo
aceptó después de la insistencia de todas las personas.
Terminada la sesión, aquella mujer buscó al equipo y le
contó que hacía muchos años atrás, ella y su hijo vieron
en la televisión a alguien que había ganado una cesta de
productos de maquillaje. En aquella época, le comentó
al hijo, que le hubiera gustado mucho recibir un regalo
como ése y aprender a maquillarse. Faride recuerda que:
“Ella nos dijo que su hijo le replicó ‘mamá, no puedo
darte esta cesta ahora, pero un día alguien te regalará una’. La señora nos contó esta historia llorando de
emoción y nos dijo que el kit que estaba recibiendo era
un regalo de su hijo”. La paciente falleció una semana
después, “sin embargo, nos dejó la sensación del deber
cumplido, de haber podido darle alguna alegría”.

Progr

Expansión
El promedio de atenciones es de diez mujeres por taller. En cada uno de los talleres se necesita a un maquillador y a dos asistentes, trabajando de forma voluntaria, orientando a las pacientes.
Las pacientes reciben un kit con los productos que son
donados por las empresas patrocinadoras del Proyecto y
que contempla productos de maquillaje e higiene personal.
(El Proyecto tiene aliados importantes como el Centro
de Voluntariado de São Paulo, la Sociedade Brasileira
de Cancerologia (Sociedad Brasileña de Cancerología)
y la Sociedade Brasileira de Dermatologia (Sociedad
Brasileña de Dermatología).
Otras acciones voluntarias que contribuyen en el éxito
del “De Bem com Você” parten del departamento de Comunicación y Marketing. “Para dar visibilidad al programa
necesitamos de un website, de material gráfico, banners, fotos. Estamos consiguiendo todo esto de forma voluntaria”,
afirma la gerente del departamento, Carla Leoneli.
Ahora, ABIHPEC tiene la intención de expandir el Proyecto. “En la capital paulista tenemos 18 hospitales públicos y privados que atienden pacientes del SUS ofreciendo
tratamiento oncológico de alta complejidad. Llevamos el
programa para tres de éstos. Para viabilizar la expansión
del Proyecto se hace necesario que ampliemos el banco de
voluntarios y también de patrocinadores”, afirma Impéria
Calazans. Para ser voluntario basta inscribirse directamente en el sitio del Proyecto y para ser patrocinador, la
empresa necesita estar asociada a ABIHPEC.

www.debemcomvoce.org.br
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According to the document “2012 Estimate – Cancer
Incidence in Brazil”, disclosed by the National Cancer Institute (INCA), Brazil may register this year 518,510 new
cases of cancer, including non-melanoma skin cancer. There
are men and women fighting against the disease, undergoing a treatment that many times becomes aggressive and
has direct effects on the appearance, which may affect selfesteem. In view of this scenario, ABIHPEC started on 2011
a project that aims at recovering this self-affection feeling,
the zest for living and the will to continue beautiful.
“At Peace with Yourself – Beauty against Cancer”, in
association with Look Good Feel Better®, serves women
undergoing oncological treatment, offering self-makeup
workshops currently in three hospitals of the capital of
São Paulo: Centro de Referência da Saúde da Mulher
(Reference Center for Women’s Health)/Pérola Byington Hospital, Instituto Brasileiro de Controle do Câncer
(Brazilian Institute for Cancer Control) and Irmandade
da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (Fraternity
of the Holy House of the Mercy of São Paulo).
ABIHPEC’s initiative reproduces in Brazil the American
version model, started on 1989 in the United States and
nowadays present in almost 30 countries. The purpose
is to provide women with instructions so that they are
capable of applying their own makeup. “When you feel
more beautiful, you tend to recover your self-esteem,
which is fundamental for someone undergoing medical
treatment”, says Impéria Calazans, coordinator of the
project. The first workshop was carried out in November
2011, at Pérola Byington Hospital. “ABIHPEC presented
us with the proposal in a very objective and organized
manner. The hospital director understood it was an initiative that would bring attention and add up benefits to
the humanization work”, states physician Faride Amar
Cohen, member of the technical directorate and of Pérola Byington Humanization and Events Commission.
Faride Cohen adds that, although there are no clinical studies that prove the importance of self-esteem in
the cure of diseases, “it is certain that feeling well is
fundamental for any person, regardless of being sick or
not. We notice that the maintenance of self-esteem, of
the desire to take care of yourself, of vanity, boasts the
patients forward, with more will to reach the cure, better tolerating the treatment”. Faride Cohen remembers
that, on account of the disease and the treatment, there
are women who suffer with hair loss, changes in weight,
swelling. “By attending the workshops, the majority of
them recover the will to tidy up, to makeup themselves,
to feel beautiful again, despite the cancer. When they
return to the hospital for continuing with the treatment,

Programa “de bem com você”
Usa la belleza para superar el cáncer
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Pedofilia: Não feche os olhos para isso
(Pedophilia: do not close your eyes to it)
(more than 700 “like”) and Youtube (more than 5,600
views); besides wide exposure on Twitter. The project is
developed in a strategic and progressive manner, with
full-time monitoring of the results and specialized consultants able to direct the actions and adapt them at the
speed required by this new digital structure.
The campaign strategy was so positive that a second
stage of dissemination was started, with the voluntary
support of various personalities, who went on to share
the material on their personal pages (Facebook and twitter), as well as expressing themselves through statements
on video, widely distributed on the Net.
Among the outstanding posts are those of Marcelo Tas,
Milton Leite and Mario Frias, widely recognized professionals on the WEB and some of the most influential communicators of Twitter, capable of reaching followers all
around the world, expanding the visibility of the Project.
The presenter, Adriane Galisteu recorded a video
warning society about the issue and inviting all to participate in this initiative, pointing out that only by increasing denunciations will it be possible for “the crimes to be
identified and prevented, criminals punished and victims
freed from this terrible condition”.
The actress, Thaila Ayala joined the cause, urging everyone to “be alert to the signs from the child” and to
“denounce it, not closing our eyes to it”.
In the voluntary recording sent to the campaign, the
actor Felipe Folgosi also highlighted denunciation as the
principal way of combatting pedophilia, indicating the
Facebook address as a good channel for obtaining information on the subject and calling upon everyone to
“open their eyes to pedophilia”.
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El tabú que involucra a la Pedofilia siempre impidió
que este tema fuera debatido, siendo difícil la búsqueda de soluciones para impedir este terrible crimen. Esta
situación siempre trajo más sufrimiento a las víctimas y
permitió, algunas veces, que los agresores se escondieran detrás del pacto velado de silencio alrededor de este
mal. Pero, en 2012, ABIHPEC decidió poner un punto final a la comunicación insuficiente, iniciando en las redes
sociales un proyecto destinado a difundir informaciones
relevantes, capaces de poner en pauta la Pedofilia y sus
maleficios a la sociedad. El mes de septiembre de 2012
el proyecto empezó a tener el apoyo de FIESP , Entidad
de gran renombre que comprendió la importancia y relevancia del tema.
El “Pedofilia: não feche os olhos para isso” (“Pedofilia: no cierre los ojos a esto”) empezó con un perfil en el
facebook, convocando a la población a compartir datos
preocupantes sobre este crimen en Brasil. El espacio en
la página de relacionamiento social luego fue muy visitado y tuvo su ápice de “me gusta” y “compartir” con la
difusión del vídeo oficial de la Campaña.
Con un gran y bien estructurado guión, mezclando animaciones con actores reales, el material audiovisual recibió comentarios positivos en el Internet, siendo siempre
una sorpresa para los espectadores y muy funcional en
su intención informativa. Quien lo ve - con seguridad - se
conmueve con la sutileza de las imágenes, que de manera
directa y clara, transmite toda la angustia de las víctimas
y confirma, al abrir los ojos para el tema, que somos
capaces de ayudar a los niños y adolescentes que sufren –
muchas veces sin defensa – en las manos de los agresores.
Un poco después de pasados 30 días de campaña
efectiva se alcanzó un número significativo de accesos
en el Facebook (más de 700 “me gusta”) y Youtube (más

de 5.600 visualizaciones), además de la amplia difusión
en el Twitter. El proyecto actúa de manera estratégica y
progresiva, con un monitoreo de resultados en tiempo
integral y consultores especializados capaces de dar una
dirección a las acciones y adaptarlas a la velocidad exigida por esta nueva estructura digital.
La estrategia de la campaña ha sido tan positiva que
se inició un segundo momento de difusión, con la adhesión voluntaria de diversas personalidades que empezaron a compartir el material en sus páginas personales
(facebook y twitter), como también a manifestarse por
medio de vídeos de declaraciones, distribuidos ampliamente en la Red.
Entre los destacados en el “compartir” se encuentran
Marcelo Tas, Milton Leite y Mario Frias, profesionales de
amplio reconocimiento en la WEB y algunos de los más
influentes comunicadores del Twitter, capaces de alcanzar seguidores en todo el mundo, ampliando la visibilidad del Proyecto.
La presentadora Adriane Galisteu grabó un vídeo
alertando a la sociedad sobre el tema e invitando a todos a participar de esta iniciativa, indicando que solamente con el aumento de las denuncias será posible
“identificar e impedir los crímenes, criminales punidos y
víctimas libres de esta terrible condición”.
La actriz Thaila Ayala se unió a la causa, convocando
a todos para que “estén atentos a las señales de los niños” y que “denuncien, sin cerrar los ojos a esto”.
En la grabación voluntaria enviada a la campaña, el
actor Felipe Folgosi también destacó la denuncia como
principal forma de combatir la pedofilia, indicando la
dirección del facebook como un buen canal en la obtención de informaciones sobre el tema y llamando a todos
a “abrir los ojos ante la pedofilia”.
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The taboo surrounding Pedophilia has always hindered debate on this theme, complicating the search for
solutions to prevent this terrible crime. This situation has
always resulted in even more suffering for the victims
and, at times, has allowed the aggressors to hide behind a veiled pact of silence surrounding this evil. But, in
2012 ABIHPEC decided to end this deficit in communication, initiating on the social networks, a project intended
to disseminate relevant information, capable of putting
Pedophilia and its harm to society on the agenda. In the
month of September, 2012, the project received the support of FIESP (Federation of Industries of the State of
São Paulo), an Entity of great renown which understood
the importance and relevance of the theme.
The “Pedophilia: don´t close your eyes to it” project
began with a profile on Facebook, inviting the population to share troubling data about this crime in Brazil.
The space on the relationships page soon received many
visits and had a peak of “like´s” and “share´s” with the
release of the Campaign´s official video.
With a strong and well-structured script, mixing animation with real actors, the audiovisual material received
positive reviews on the Internet, always a surprise for the
spectators and very effective in its informative intention.
Whoever watches it is certainly moved by the subtlety of
the images, which, directly and clearly, conveys all the
anguish of the victims and confirms that, by opening our
eyes to the subject, we will be able to help children and
adolescents who suffer – very often without defense – at
the hands of the attackers.
In just over 30 days of effective campaign, a significant number of accesses was reached on Facebook

Pedofilia: Não feche os olhos para isso
(Pedofilia: no cierre los ojos a esto)
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Os integrantes da cadeia produtiva de
HPPC investem constantemente em inovação,
buscando atender às exigências diferenciadas
do setor. Investimentos em modernização de
processos, design e até em técnicas de distribuição são algumas das ferramentas utilizadas para surpreender o consumidor, possibilitando a comercialização de produtos de alta
qualidade e performance.

Cadeia trabalha unida para inovar
e trazer novidades para os consumidores
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maiores do mundo, tornando o País superavitário em produtos químicos e líder em química
verde, que pode ser definida como a utilização
de técnicas ou metodologias que reduzem ou
eliminam o uso de solventes, reagentes ou a
geração de produtos e subprodutos nocivos à
saúde humana ou ao meio ambiente. “Para os
próximos anos, os investimentos em tecnologia
e inovação deverão focar os grupos de energia,
saúde, alimentos, água e ar, renováveis, cidades
e lazer”, completa Fernando Figueiredo.
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Química
A indústria química brasileira faturou US$
158,5 bilhões em 2011. Desse total, cerca de
10%, ou US$ 15,4 bilhões vieram do setor de
higiene pessoal. De acordo com o presidente da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), Fernando Figueiredo, esse
segmento é um dos que apresenta maior potencial para transformar insumos e matérias-primas renováveis em produtos de alto valor
agregado, gerando riquezas ao País. “A área
de higiene pessoal é responsável por elevados investimentos no aproveitamento da nossa biodiversidade e na utilização da nanotecnologia”, afirma Figueiredo. O setor químico,
como um todo, investe 0,7% de seu faturamento em pesquisa. “Há empresas, no entanto, que chegam a destinar 2% do que faturam,
aproximando-se da média praticada em vários

países”. Figueiredo destaca que, no Brasil, por
enquanto, a maior parte dos investimentos é
em commodities, principalmente aplicações
diferentes para um mesmo produto, ao contrário do mercado europeu, por exemplo, que
investe muito em especialidades.
Ao longo de sua história, a indústria química, na opinião de Fernando Figueiredo, tem
sido líder em garantir a sustentabilidade de
sua atividade. Desde 1992, a Abiquim mantém
o programa Atuação Responsável, que auxilia
as empresas a obter ganhos de desempenho
e a diminuir os riscos de produção. “Trabalhamos com a perspectiva de que, em 2025,
a indústria química mundial estará totalmente
livre de resíduos”. Por isso, a entidade mantém como objetivo estratégico posicionar
a indústria química brasileira entre as cinco
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Reduza doenças gastrointestinais,
respiratórias e de pele em até 75%* com
bons hábitos de higiene e Dettol.

Dettol ajuda a deixar sua família mais saudável. Prova disso foi o resultado do estudo** de
2 anos da relação entre higiene e redução de doenças. No primeiro ano, as famílias mantiveram
sua rotina normal. No segundo, elas adotaram bons hábitos de higiene, como lavar as mãos
e usar produtos Dettol. As que usaram Dettol mantiveram suas crianças mais saudáveis. Faça
o mesmo com a sua família. Tenha boas práticas de higiene e use Dettol.
*Em crianças de até 5 anos, segundo o estudo “Promoção de Higiene e Redução de Doenças”, realizado com famílias da Cidade do Cabo, África
do Sul, em 2006/2007. **Estudo realizado com 5.500 pessoas na Cidade do Cabo, África do Sul, em 2006/2007, pelo Prof. Eugene Cole e outros.
Resultados observados com o uso de Dettol em três versões: sabonete em barra, desinfetante e limpador de superfície.

Confiança absoluta
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Fragrâncias
Nos últimos três anos pelo menos três
grandes centros de inovação e pesquisa na
área de insumos aromáticos para a indústria
de HPPC foram instalados no Brasil, segundo informações do presidente da Associação
Brasileira das Indústrias de Óleos Essenciais,
Produtos Químicos Aromáticos, Fragrâncias,
Aromas e Afins (Abifra), Eder Ramos. Embora
não tenha números da performance do segmento em 2011, Ramos ressalta que o investimento em novas tecnologias, no desenvolvimento de essências que agradem ao gosto
do consumidor brasileiro é constante. “Nossas
indústrias utilizam equipamentos modernos.

Os processos de produção estão no mesmo
nível daqueles encontrados na Europa ou Estados Unidos”.
A Abifra é associada a duas importantes entidades, a IFRA (International Fragrance Association) e IOFI (International Organization of the
Flavour Industry), que financiam e implementam programas científicos que visam a estabelecer as boas práticas de fabricação e garantir o
uso seguro de seus produtos. As 43 empresas
associadas à Abifra seguem os padrões de qualidade determinados pelas duas organizações
internacionais, o que garante, segundo Eder
Ramos, a excelência da produção nacional.
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Plásticos
O setor brasileiro de transformados plásticos investe, hoje, no desenvolvimento de embalagens a partir de fontes renováveis, segundo informações do superintendente executivo
da Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast), Paulo Teixeira. “A tecnologia do
chamado plástico verde, feito a partir da cana-de-açúcar, é totalmente brasileira e revela o
potencial da nossa indústria”. Teixeira acrescenta, também, que já é possível produzir no
Brasil a embalagem inteligente, capaz de interagir com o conteúdo, revelando a sua qualidade. Ideal para acondicionar alimentos, mas
adequada também para determinados tipos
de cosméticos, a embalagem inteligente vem
se popularizando no Exterior. “Por não ter seu
uso difundido entre nós, ela ainda tem custo
alto para o mercado brasileiro. Mas a tecnologia para a sua produção nós já dominamos”.

Embalagens
O setor brasileiro de embalagens trabalha, hoje, com os olhos voltados para a sustentabilidade. De acordo com o presidente da
Associação Brasileira de Embalagem (ABRE),
Maurício Groke, a prioridade é “o desenvolvimento de tecnologias e processos de produção mais limpos e o aperfeiçoamento contínuo de produtos”.
Groke lembra que está longe o tempo
quando a embalagem servia apenas para acondicionar um produto. “O consumidor compra,
primeiro, com os olhos. Por isso, nossa preocupação vai além do cumprimento de especificações técnicas. A embalagem deve despertar o
interesse pela compra”. Um bom design de em-

O segmento de HPPC representa 3% da
produção de transformados plásticos do Brasil, informa Paulo Teixeira. E é nesse segmento que o representante da Abiplast encontra
exemplos de tecnologia e inovação, como a
tampa de frascos de perfume feita de plástico com imã, semelhante à tampa metálica, a
embalagem de condicionador de cabelos com
a abertura voltada para baixo, ou o frasco de
sabonete líquido com torneirinha para evitar
desperdício. “Os muitos prêmios que conquistamos no Exterior são a prova de que nossa
indústria é competitiva e inovadora”.

balagem gera valores como proteção ao produto, praticidade, conveniência, facilidade de
uso, conforto e segurança. Pesquisa realizada
pelo Comitê de Estudos Estratégicos da ABRE
revelou que além da praticidade, o consumidor
atual busca travar uma relação emocional com
a embalagem; ele espera ser seduzido por ela
no ponto de venda. Constatou, também, que,
entre produtos semelhantes, o consumidor
acaba preferindo aquele que apresenta a embalagem mais bonita, atraente e prática. “Nosso desafio é atender as expectativas não só do
fabricante do produto como do consumidor
final criando embalagens elegantes, funcionais
e sustentáveis”, afirma Maurício Groke.
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Distribuição
No Brasil existem cerca de um milhão de
pontos de venda, segundo dados da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores
de Produtos Industrializados (ABAD). Para
abastecer toda essa rede é necessário um
complexo processo de logística. “Atualmente
há mais de cem softwares de gestão utilizados pelas empresas para que o consumidor
encontre amanhã o produto anunciado hoje
nos jornais e na televisão”, afirma o superintendente da ABAD, Oscar Attisano.
Centros de distribuição totalmente automatizados, utilização de etiquetas inteligentes, que dispensam o coletor de dados, substituição dos blocos para anotação de pedidos
por PDAs são algumas das áreas onde o setor
atacadista tem mais investido. “Os modernos
recursos tecnológicos utilizados permitem

que o inventário de uma loja que há pouco
tempo era realizado em seis dias, possa ser
concluído em seis horas”.
De acordo com o Ranking ABAD/Nielsen 2012, levantamento anual sobre a performance do segmento atacadista distribuidor, o faturamento em 2011 foi de R$ 164,5
bilhões, representando um crescimento de
2,2% em relação a 2010. O informe apurou,
também, que a preferência do consumidor
está se deslocando para os supermercados
de médio porte. Por essa razão, acrescenta
Attisano, o atacadista distribuidor precisa
trabalhar em estreita parceria com o varejista. “O distribuidor é a ponte entre o produtor
e o consumidor. Se não houver essa sinergia
com o varejista, a cadeia de distribuição ficará truncada”.
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Productive Chain invests
in Technological Innovation
The members of the CT&F productive chain constantly invest in innovation, seeking to meet the differentiated demands of the industry. Investments in modernizing processes, design and even in distribution techniques
are some of the tools used to surprise the consumer,
enabling to sell high quality and performance products.

green chemistry, which may be defined as using techniques or methodologies that reduce or eliminate the
use of solvents, reagents or generating products and
sub-products harmful to human health or the environment. “For the coming years, investments in technology
and innovation must focus on the groups of energy,
health, food, water and air, renewable resources, cities
and leisure”, concludes Fernando Figueiredo.
Fragrances
In the last three years, at least three large
centers of innovation and research in the field of
aromatic inputs for the CT&F industry have been installed in Brazil, according to information from the
president of the Brazilian Association for Industries
in Essential Oils, Aromatic Chemical Products, Fragrances, Aromas and Alike (ABIFRA - Associação
Brasileira das Indústrias de Óleos Essenciais, Produtos Químicos Aromáticos, Fragrâncias, Aromas e
Afins), Eder Ramos. Although there are no numbers
on the performance of the industry in 2011, Ramos
points out that the investment on new technologies,
developing essences that please the Brazilian consumer’s taste is constant. “Our industries use modern
equipment. The production processes are at the same
level as those found in Europe and the United States.
ABIFRA is associated with two important entities, IFRA
(International Fragrance Association) and IOFI (International Organization of the Flavor Industry), which
finance and implement scientific programs that aim to
establish good manufacturing practices and ensure safe
usage of its products. The 43 companies associated with
ABIFRA follow the standards of quality determined by the
two international organizations, which ensure, according
to Eder Ramos, excellence in domestic production.
Packaging
The Brazilian packaging industry works, nowadays,
with eyes aimed at sustainability. According to the president of the Brazilian Packaging Association (ABRE - As-
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tion of transformed plastics in Brazil, informs Paulo
Teixeira. And it is within this industry that the representative of ABIPLAST finds examples on technology
and innovation, such as perfume bottle lids made from
plastic with a magnet, similar to the metal lid, hair
conditioner packaging with its lid at the bottom, or
the liquid soap bottle with a tap to prevent waste. “The
many awards that we have won overseas are proof
that our industry is competitive and innovative”.
Distribution
In Brazil there are about one million sales points,
according to data from the Brazilian Wholesale
and Industrialized Product Distributer Association
(ABAD - Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados). In order to
supply this entire network, a complex logistics process is necessary. “Currently, there is more than one
hundred management software used by companies
so that tomorrow the consumer can find the product
announced today in newspapers and on television”,
affirms the superintendent of ABAD, Oscar Attisano.
Completely automated distribution centers, use of
smart tags, which exclude the data collector, replacing request notepads by PDAs are some of the areas
where the wholesale industry has invested most. “The
modern technological resources used allow the inventory of a store done in six days, not too long ago, to
be done in six hours”.
According to the ABAD/Nielsen 2012 Ranking, a
yearly survey on the performance of the wholesale distributor industry, the revenue in 2011 was R$ 164.5
billion, representing a growth of 2.2% in relation to
2010. The report also found that the preference of the
consumer is shifting to medium sized supermarkets. For
this reason, adds Attisano, the wholesale distributor
needs to work in partnership with the wholesaler. “The
distributor is the bridge between the producer and the
consumer. If there is no synergy with the wholesaler,
the distribution chain will be broken”.

Plastics
The Brazilian industry of transformed plastics invests,
nowadays, on developing packaging starting with renewable sources, according to information from the
executive superintendent of the Brazilian Plastic Industry Association (ABIPLAST - Associação Brasileira da
Indústria do Plástico), Paulo Teixeira. “The technology
of the so called green plastic, made from sugar cane,
is completely Brazilian and reveals the potential of our
industry”. Teixeira also adds that it is already possible
to produce smart packaging in Brazil, capable of interacting with its content, revealing its quality. Ideal
for packing food, but also adequate for certain types
of cosmetics, the smart packaging is becoming popular
overseas. “Since its usage is not spread among us, it still
has a high cost for the Brazilian market. But we already
dominate the technology for its production”.
The CT&F industry represents 3% of the produc-
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Chemistry
The Brazilian chemical industry grossed USD
$158.5 billion in 2011. From this total, about 10%,
or US$15.4 billion came from the personal hygiene
industry. According to the president of the Brazilian
Chemical Industry Association (ABIQUIM - Associação
Brasileira da Indústria Química), Fernando Figueiredo,
this segment is one that is showing greater potential to
transform inputs and renewable raw materials into high
added-value products, generating wealth for the country. “The personal hygiene industry is responsible for
increased investments in using our biodiversity and in
using nanotechnology”, affirms Figueiredo. The chemical industry, as a whole, invests 0.7% of its revenue on
research. “There are companies, however, that allocate
up to 2% of what they earn, nearing the average
practiced in several countries”. Figueiredo points out
that in Brazil, for now, the majority of investments is
on commodities, mainly different applications for the
same product, unlike the European market, for example, which invests a lot on specialties.
Throughout its history, the chemical industry, in Fernando Figueiredo’s opinion, has been a leader in ensuring sustainability of its activity. Since 1992, ABIQUIM
has continued the Responsible Performance (Atuação
Responsável) program, which assists companies to
achieve performance gains and decrease production
risks. “We work with the perspective that, in 2025,
the global chemical industry will be completely wastefree”. For this reason, the entity maintains the strategic
objective of positioning the Brazilian chemical industry
among the five largest in the world, making Brazil an
export surplus in chemical products and a leader in

sociação Brasileira de Embalagem), Maurício Groke, the
priority is “to develop cleaner production technologies
and processes and continuous improvement of products”.
Groke reminds that it has been a long time since
packaging was only used for wrapping a product. “The
consumer purchases, first, with their eyes. For this reason, our concern goes beyond fulfilling technical specifications. The package must attract an interest in buying”. A good packaging design generates value such
as product protection, practicality, convenience, ease
of use, comfort and safety. The research carried out by
the Strategic Studies Committee of ABRE revealed that
in addition to practicality, the current consumer seeks to
bond an emotional relation with the packaging; he expects to be attracted by it at the point of sale. He also
said that, among similar products, the consumer ends
up choosing the one that has a prettier, more attractive
and practical packaging. “Our challenge is to meet the
expectations not only of the product manufacturer but
also the final consumer, creating beautiful, functional
and sustainable packaging”, states Maurício Groke.
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Cadena productiva invierte
en innovación tecnológica
mayores del mundo, convirtiendo al país superavitario en
productos químicos y líder en química verde, que se puede
definir como la utilización de técnicas o metodologías que
reducen o eliminan el uso de solventes, reactivos o la generación de productos y subproductos nocivos a la salud
humana o al medio ambiente. “Para los próximos años, las
inversiones en tecnología e innovación deberán focalizar a
los grupos de energía, salud, alimentos, agua y aire, renovables, ciudades y ocio”, agrega Fernando Figueiredo.

Los integrantes de la cadena productiva de HPPC invierten constantemente en innovación, buscando atender las
exigencias diferenciadas del sector. Inversiones en modernización de procesos, design y hasta en técnicas en distribución. Éstas son algunas de las herramientas utilizadas para
sorprender al consumidor, otorgándoles la posibilidad de
comercializar productos de alta calidad y performance.

Fragancias
En los últimos tres años, por lo menos tres grandes centros de innovación e investigación en el área de insumos
aromáticos para la industria de HPPC se han instalados en
Brasil, según las informaciones del Presidente de la Asociación Brasileña de las Industrias de Óleos Esenciales, Productos Químicos Aromáticos, Fragancias, Aromas y Afines
(ABIFRA), Eder Ramos. Aunque no tenga los números de la
performance del segmento en 2011, Ramos resalta que la
inversión en nuevas tecnologías, en el desarrollo de esencias
que agraden al gusto del consumidor brasileño es constante. “Nuestras industrias utilizan equipos modernos. Los
procesos de producción están en el mismo nivel de aquellos
encontrados en Europa o Estados Unidos”.
ABIFRA está asociada a dos importantes entidades, la
entidad IFRA y la entidad IOFI que financian e implementan programas científicos que tienen como finalidad
establecer las buenas prácticas de fabricación y garantizar el uso seguro de sus productos. Las 43 empresas
asociadas a ABIFRA siguen los estándares de calidad
determinados por las dos organizaciones internacionales,
lo que garantiza, según Eder Ramos, la excelencia de la
producción nacional.
Envases
El sector brasileño de envases trabaja, hoy en día,
con la mirada orientada a la sustentabilidad. De acuerdo
con el Presidente de la Asociación Brasileña de Embalajes
(ABRE), Maurício Groke, la prioridad es “el desarrollo
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Y en este segmento es que el representante de ABIPLAST
encuentra ejemplos de tecnología e innovación, como la tapa
de frascos de perfume fabricada de plástico con imán, semejante a la tapa metálica, el envase del acondicionador para
el pelo con la abertura hacia abajo o el frasco de jabón líquido con un grifo para evitar su desperdicio. “Muchos de los
premios que conquistamos en el extranjero son una prueba
de que nuestra industria es competitiva e innovadora”.
Distribución
En Brasil existe cerca de un millón de puntos de venta,
según los datos de la Asociación Brasileña de Mayoristas
y Distribuidores de Productos Industrializados (ABAD).
Para abastecer a toda esa red es necesario un complejo
proceso de logística. “Actualmente hay más de cien software de gestión utilizados por las empresas para que el
consumidor encuentre mañana el producto anunciado hoy
en los diarios y en la televisión”, afirma el Superintendente de ABAD , Oscar Attisano.
Algunas de las áreas donde el sector de mayoristas más
ha invertido son los centros de distribución totalmente automatizados, utilización de etiquetas inteligentes, que dispensan el recolector de datos, substitución de las libretas para
anotaciones de pedidos por PDAs, entre otros. “Los modernos
recursos tecnológicos utilizados permiten que el inventario
que se realiza en una tienda o local, que hasta hace poco
tiempo, se hacía en seis días, se pueda concluir en seis horas”.
De acuerdo al Ranking ABAD/Nielsen 2012, que realiza un levantamiento anual sobre la performance del segmento mayorista distribuidor, la facturación en 2011 fue
de R$ 164,5 billones, representando un crecimiento de un
2,2% en relación al 2010. El informe mostró, también,
que la preferencia del consumidor se está trasladando hacia los supermercados de tamaño medio. Por esta razón,
añade Attisano, el mayorista distribuidor necesita trabajar en estrecha alianza con el minorista. “El distribuidor es
el puente entre el productor y el consumidor. Si no existe
esta sinergia con el minorista, la cadena de distribución
quedará truncada”.

Plásticos
Hoy en día, el sector brasileño de transformados plásticos
invierte en el desarrollo de envases a partir de fuentes renovables, según las informaciones del Superintendente Ejecutivo
de la Asociación Brasileña de la Industria del Plástico (ABIPLAST), Paulo Teixeira. “La tecnología del llamado plástico
verde, hecho a partir de la caña de azúcar, es totalmente
brasileña y revela el potencial de nuestra industria”. Teixeira
añade también que en Brasil ya es posible producir el envase
inteligente, capaz de interactuar con el contenido, revelando
su calidad. Ideal para acondicionar alimentos y adecuada
también para determinados tipos de cosméticos. El envase
inteligente se está popularizando en el Exterior. “Por no tener
su uso difundido entre nosotros, el [envase]* tiene un costo
alto para el mercado brasileño. Sin embargo, la tecnología
para su producción nosotros ya la dominamos”.
El segmento de HPPC representa un 3% de la producción
de transformados plásticos de Brasil, informa Paulo Teixeira.
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Química
La industria química brasileña facturó US$ 158,5 billones en 2011. De este total, cerca de un 10%, es decir,
US$ 15,4 billones vinieron del sector de higiene personal.
De acuerdo con el Presidente de la Asociación Brasileña
de la Industria Química (ABIQUIM), Fernando Figueiredo,
este segmento es uno de los que presenta un potencial
mayor para transformar insumos y materias primas renovables en productos de alto valor agregado, generando
riquezas al país. “El área de higiene personal es la responsable de las inversiones elevadas y del aprovechamiento
de nuestra biodiversidad y de la utilización de la nanotecnología”, afirma Figueiredo. El sector químico, como
un todo, invierte un 0,7% de su facturación en investigación. “Mientras tanto, hay empresas que llegan a destinar
un 2% de lo que facturan, aproximándose al promedio
practicado en varios países”. Figueiredo destaca que en
Brasil, aunque la mayor parte de las inversiones está en
commodities, principalmente, en aplicaciones diferentes
para un mismo producto, al contrario del mercado europeo, por ejemplo, que invierte mucho en especialidades.
A lo largo de su historia, en la opinión de Fernando Figueiredo, la industria química ha sido líder por garantizar
la sustentabilidad de su actividad. Desde el año 1992,
ABIQUIM mantiene el programa Actuación Responsable,
que ayuda a las empresas a obtener ganancias en el desempeño y a disminuir los riesgos en la producción. “Trabajamos con la perspectiva de que en 2025, la industria
química mundial estará totalmente libre de residuos”. Por
eso, la entidad mantiene como objetivo estratégico posicionar a la industria química brasileña entre las cinco

de tecnologías y procesos de producción más limpios y el
perfeccionamiento continuo de productos”.
Groke recuerda que está lejos el tiempo en que el envase servía para el acondicionamiento de un producto.
“El consumidor compra, primero, con los ojos. Por eso,
nuestra preocupación va más allá del cumplimiento de especificaciones técnicas. El envase debe despertar el interés
por la compra”. Un buen design de envase genera valores
como protección al producto, practicidad, conveniencia,
facilidad de uso, comodidad y seguridad. Un estudio realizado por el Comité de Estudios Estratégicos de ABRE
reveló que además de la practicidad, el consumidor actual
busca una relación emocional con el envase; él espera ser
seducido por el envase en el punto de venta. Constató,
también, que entre productos semejantes, el consumidor
termina prefiriendo aquél que presenta un envase más bonito, atrayente y práctico. “Nuestro reto es atender a las
expectativas no sólo del fabricante del producto sino también a las del consumidor final, creando envases elegantes, funcionales y sustentables”, afirma Maurício Groke.
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A Lei nº 12.592, sancionada em 18 de janeiro de
2012, que reconhece o exercício das atividades profissionais de Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure,
Pedicure, Depilador e Maquiador, trouxe à luz um tema
que já estava em pauta na Entidade, especialmente
nos encontros do CB-57 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), destinado à normatização no
campo de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos.
Criada no final de 2011 a Comissão conta com a participação da ABIHPEC (responsável pela Gestão e Secretaria Técnica do CB-57), empresas do setor de HPPC,
salões, representantes da ABNT e do SEBRAE Nacional
(Serviço, Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). Também participam Entidades de Classes Profissionais, Indústrias que atuam no setor, instituições
de ensino e membros da mídia especializada.
Lei reconhece o exercício das atividades
profissionais dos salões de beleza
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Professionalization
manuseio, legislação mínima vigente, vestimentas e EPI (Equipamento de Proteção Individual), como luvas e máscaras. Na área de
“Educação”, o grupo avalia qual seria o nível de
escolaridade mínimo exigido e também a educação profissionalizante. Com relação a “Meio
Ambiente e Sustentabilidade”, entre os principais temas estão o descarte de materiais (embalagens, lixas, alicates) e de resíduos como
tinturas e esmaltes. Já na área de “Instalações
Prediais e Mobiliário”, o grupo pretende analisar as instalações físicas necessárias, condições
construtivas, eficiência energética, equipamentos, além das condições ergonômicas de móveis, cadeiras, poltronas e lavatórios. Finalmente, em “Gestão”, serão analisados os métodos
e processos dentro de um salão, envolvendo
questões burocráticas e administrativas.

is a long awaited advance and we need to use it for
developing these professions”, states João Carlos
Basilio, president of ABIHPEC.
The Study Commission selected five initial points
to be analyzed: Safety; Education; Environment and
Sustainability; Building Facilities and Furnishings;
and Management. “Safety” will cover matters such
as hygiene, working and sanitary conditions, handling, minimum legislation in force, clothing, and PPE
(Personal Protection Equipment), such as gloves and
masks. In the “Education” area, the group evaluates
what the minimum required education level is and will
also discuss professional training. Regarding “Environment and Sustainability”, the main themes are the
disposal of material (packaging, nail files, cuticle
nippers, etc.) and leftover hair dye and nail polish.
Then, in the area of “Building Facilities and Furnishings”, the group plans to analyze the physical facilities needed, construction conditions, energy efficiency, equipment, and also the ergonomic conditions
of furniture, chairs, seats, and washbasins. Finally,
“Management” will analyze the methods and procedures used in a salon relating to bureaucratic and
management matters.

Law no. 12.592, sanctioned on January 18th,
2012, recognizing the exercise of the professional activities of Hairdresser, Barber, Beautician,
Nail Technician, Waxing Technician, Make-up Artist
brought to light a subject that was already being
discussed by the Association, especially during the
CB-57 meetings of the ABNT (Brazilian Technical
Standards Association), held to regulate the field of
CT&F (Cosmetics, Toiletry and Fragrances). Created
at the end of 2011, the Commission enjoys the support of ABIHPEC (responsible for the Management
and Technical Office of CB-57), HPPC companies,
representatives from ABNT and SEBRAE National
(Brazilian Service of Support for Micro- and Small
Businesses). Entities related to Professional Classes,
Industries involved in the sector, teaching institutes,
and members of specialized media also participate.
The Beauty Salon Study Commission, a work
group organized within the scope of work of CB-57,
has the purpose of setting the standards of Good
Service Practices in beauty salons, providing safety
to clients and workers. “Brazil needs to develop a
program dedicated to the Beauty Services sector, as
is already happening in other countries. Law 12,592
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A Comissão de Estudo de Salões de Beleza, grupo de trabalho organizado no âmbito
do CB-57, propõe normatizar as Boas Práticas
de Serviços nos salões de beleza, trazendo segurança a clientes a aos profissionais. “O Brasil precisa desenvolver um trabalho voltado
ao setor de Serviços de Beleza, a exemplo do
que já ocorre em outros países. A Lei 12.592
é um avanço há muito esperado e precisamos
utilizá-la em favor do desenvolvimento dessas profissões”, diz João Carlos Basilio, presidente da ABIHPEC.
A Comissão de Estudo elencou cinco pontos iniciais que serão analisados: Segurança;
Educação; Meio Ambiente e Sustentabilidade;
Instalações Prediais e Mobiliário e Gestão. Em
“Segurança” serão abordadas questões como
higiene, condições de trabalho e sanitárias,

Profesionalización
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lizarla en favor del desarrollo de estas profesiones”,
dice João Carlos Basilio, Presidente de ABIHPEC.
La Comisión de Estudio incluyó cinco puntos iniciales que serán analizados: Seguridad; Educación;
Medio Ambiente y Sustentabilidad; Instalaciones Prediales y Mobiliario y Gestión. En “Seguridad” se abordarán problemáticas como higiene, condiciones de
trabajo y sanitarias, manipulación, legislación mínima
vigente, vestimentas y EPI (Equipo de Protección Personal - EPP), como guantes y máscaras. En el área de
“Educación”, el grupo evaluará cuál sería el nivel de
escolaridad mínimo exigido y también la educación
profesionalizante. En relación al “Medio Ambiente y
Sustentabilidad”, entre los principales temas, estarán
los referentes a prescindir de materiales (envase , lijas, alicates) y de residuos como tinturas y esmaltes.
Ya en el área de “Instalaciones Prediales y Mobiliario”, el grupo pretende analizar las instalaciones
físicas necesarias, las condiciones constructivas, la
eficiencia energética, los equipos, además de las
condiciones ergonómicas de muebles, sillas, poltronas
y lavatorios. Finalmente, en “Gestión”, se analizarán
los métodos y procesos dentro de un salón, involucrando asuntos burocráticos y administrativos.

La Ley Nº 12.592, sancionada el 18 de enero de
2012, que reconoce el ejercicio de las actividades
profesionales de Peluquero, Barbero, Esteticista, Manicure, Pedicuro, Depilador y Maquillador, trajo a la luz
un tema que ya estaba en pauta en la Entidad, especialmente en los encuentros del CB-57 de la ABNT
destinado a la normalización en el campo de Higiene
Personal, Perfumería y Cosméticos. Creada al final
de 2011 la Comisión cuenta con la participación de
ABIHPEC - responsable por la Gestión y Secretaría
Técnica del CB-57 -, empresas del sector de HPPC ,
salones, representantes de ABNT y de SEBRAE Nacional. También participan las Entidades de Clases Profesionales, Industrias que actúan en el sector, instituciones
de enseñanza y miembros de la media especializada.
La Comisión de Estudio de Salones de Belleza,
grupo de trabajo organizado en el ámbito del CB57, propone normalizar las Buenas Prácticas de los
Servicios en los salones de belleza, trayendo seguridad a los clientes y a los profesionales. “Brasil
necesita desarrollar un trabajo orientado al sector
de Servicios de Belleza, a ejemplo de lo que ya sucede en otros países. La Ley 12.592 es un avance
- hace mucho tiempo esperado- y necesitamos uti-
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A ampliação de faturamento na casa dos dois dígitos é uma constante para o setor de HPPC e os resultados até julho indicam que 2012 seja o 17º ano
consecutivo de crescimento real acima dos 10%.
O estudo “Por um Brasil com Saúde e mais Bonito
– a contribuição do setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos para o desenvolvimento do país”,
da ABIHPEC em parceria com a Booz&Company, estima que nos próximos anos o setor deverá manter o
ritmo de crescimento da última década, na ordem dos
dois dígitos ao ano. Já descontando a inflação, até
2015, deve-se chegar a um volume de negócios superior a R$50 bilhões, ampliando também as oportunidades de trabalho e os investimentos. Segundo esta
pesquisa, o número de pessoas que vivem do setor
ou têm sua renda complementada por atividades relacionadas deverá aumentar cerca de 17%, chegando
a 5,2 milhões, e o volume total de investimentos deve
alcançar R$20 bilhões ao ano até 2015.

Lançamentos são responsáveis
por 35% do faturamento bianual do setor
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Muitos fatores explicam esse crescimento,
entre eles o entendimento das indústrias de
que há a necessidade de investimento constante em inovação, tecnologia e lançamentos
de novos produtos. “Quem não estiver atualizando seus portfólios de produtos, buscando
inovação e investindo em novas tecnologias
vai perder mercado. A reformulação, as inovações são exigências a quem quer participar
do mercado de HPPC”, explica o presidente da
ABIHPEC, João Carlos Basilio.
Os lançamentos e novas apresentações de
produtos são responsáveis por 35% do faturamento bianual do setor, o que significa que a
cada 4 anos as empresas precisam reformular
quase completamente seus portfólios, o que
torna o segmento quase tão dinâmico quanto
os setores de informática e telefonia/comunicação móvel.

Ao todo 9
dos homens brasileiros
entrevistados utilizam
produtos de coloração capilar,
contra 59 do total
de brasileiras ouvidas.
Fonte: Pesquisa Multi

Poder de compra
O Brasil é um dos países com maior espaço
para novas tendências e lançamentos, especialmente pela miscigenação, que faz com que
se encontrem aqui pessoas com variados tipos
de cabelo e pele. Especialmente pela importância dada pela mulher brasileira aos cabelos,
há uma grande demanda para produtos deste
segmento, uma das razões pelas quais somos
os líderes mundiais de tinturas para cabelos.
É característica também do País a paixão pela
sensação de limpeza e de se sentir perfumado, o que nos torna os maiores consumidores
de fragrâncias do planeta - temos quase 16%
de market share mundial em perfumaria.

Os Nordestinos
são os campeões
de consumo de perfumes,
com 95 de penetração
(a média brasileira
é 89 de uso).
Fonte: Pesquisa Multi
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As projeções apontam uma possível continuidade de aumento do poder de compra da população brasileira, especialmente
das classes C e D. Segundo dados do Instituto Data Popular divulgados pela SAE (Secretaria de Assuntos Estratégicos), a classe C já é responsável por 78% do que é comprado em supermercados e 80% das pessoas que acessam a internet (dados de
2012). Nas compras online, somente com o salário, movimentam R$273 bilhões anuais, valor que dobra se consideradas as
compras em crédito. Para o setor de HPPC esse número é ainda
mais significativo: as mulheres desse nível socioeconômico já
representam também 60% das clientes de salões de beleza.
Essa nova classe social cresce cerca de 4% ao ano. Chamada
de “nova classe média” a classe C passou a englobar mais da
metade dos brasileiros pela primeira vez em 2011. São 32 milhões de pessoas com idade entre 12 e 64 anos, nas principais
regiões metropolitanas de todo o Brasil, sendo 20% na classe
C1 e 30% na classe C2.
Ainda há espaço para inserção de mais pessoas na nova classe
média, possibilitando o acesso a itens de HPPC essenciais à saúde,
tais como os de higiene pessoal e os cosméticos, entre eles protetores solares, cremes hidratantes e de cuidados com o corpo.
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Novos empreendimentos
Assim como o mercado americano de
HPPC é considerado de difícil entrada, também o Brasil, terceiro maior mercado consumidor do mundo em HPPC, tem ampliado a
competição interna, fazendo com que seja necessário o investimento cada vez mais alto em
comunicação, logística e pronta entrega. “Esta
situação é normal e deve continuar, devido à
evolução da indústria. Cada vez mais não há
mais espaço para amadores. Não basta ter somente uma boa ideia e um bom produto, é
necessário investir e evoluir sempre”, diz João
Carlos Basilio.
Porém o presidente da ABIHPEC lembra
que ainda há espaço para pequenas empresas,

“Hoje o mundo já está considerando
e reconhecendo o Brasil como sendo
o País que tem a população que mais
cuida de sua Higiene Pessoal.
Somos os mais limpos
e os mais cheirosos.”
João Carlos Basilio,
presidente da ABIHPEC
desde que sejam “criativas e detectem novos
hábitos e novas tendências, nichos de mercado ainda não tomados pelas médias e grandes
companhias. Mas é preciso ser ágil nas mudanças, buscando novidades constantes, ou
pode perder o share”, completa.
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Combate à pirataria
Por ser um setor regulado que trabalha diretamente com a saúde da população, a pirataria no setor é uma preocupação importante,
que coloca em risco toda a população. Para
ampliar o combate a este cenário crescente de
informalidade e de pirataria a ABIHPEC associou-se, em 2012, ao FNCP (Fórum Nacional
contra Pirataria e Ilegalidade), uma importante associação brasileira que conta com 26
associados em segmentos como brinquedos,
celulares, eletroeletrônicos e computadores,
combustíveis, bebidas e outros.
Com relação às importações, o fórum atua
fortemente no treinamento dos agentes da
Receita Federal para identificação de produ-

tos falsificados, e outras atividades de Inteligência no combate à pirataria. “Estamos assistindo ao avanço da pirataria e da ilegalidade.
Entendemos que não devemos ficar imunes
ao combate deste mal e buscamos um parceiro idôneo e com representatividade para
nos auxiliar neste trabalho, como é o caso do
FNCP”, diz João Carlos Basilio. “Cabe à sociedade entender essas questões cada vez mais
e se documentar – em todo o lugar nos quais
você consome, devemos sempre pedir a nota
fiscal. Somente assim conseguiremos eliminar
a sonegação, a informalidade e possamos ser
um País sério, importante e representativo no
cenário nacional e mundial”, completa.
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Perspectives
which means that every 4 years companies need to
almost completely reformulate their portfolios, which
makes the segment almost as dynamic as the computer and telephone/mobile communication sectors.
Brazil is one of the countries with a greater space
for new trends and launches, especially because of
miscegenation, which here leads you to find people
with varied types of hair and skin. Especially due to
the importance Brazilian women give to their hair,
there is a great demand for products in this segment, one of the reasons for which we are world
leaders in hair dye. The passion for feeling clean
and smelling nice is also a characteristic of Brazil,
which makes us the largest consumers of fragrances
on the planet – we have almost 16% of the worldwide market share in perfumery.
Purchasing Power
Projections point to a possible continuation of
increase in purchasing power by the Brazilian population, especially Classes C and D. According to
data from the Data Popular Institute for the SAE
(Department of Strategic Affairs), Class C is already responsible for 78% of what is purchased at
supermarkets and 80% of people that access the
internet (data from 2012). For online purchases,
with their salary alone, they spend R$273 billion
yearly, an amount that doubles if credit card purchases are taken into account. For the HPPC sector,
this number is even more significant: the women of
this social and economic level also already repre-
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gality. We understand that we cannot be immune
to fighting this wrong and seek a suitable partner,
with representativity, to aid us in this work, as is
the case for FNCP”, says João Carlos Basilio. “It
is up to society to understand these issues even
more and document them – wherever you make
a purchase, you should always ask for a receipt.
Only by doing so will we manage to eliminate tax
avoidance, informality and become a serious, important and representative country on the national
and international scene”, he concludes.

sent 60% of beauty salon clients.
This new social class is growing by about 4% per
year. Called the “new middle class”, Class C has
come to include more than half of Brazilians for
the first time in 2011. There are more than 32 million people between the ages of 12 and 64 in the
main metropolitan regions throughout Brazil, 20%
being in Class C1 and 30% in Class C2.
There is still space to insert more people within
the new middle class, enabling access to HPPC items
essential for health, such as personal hygiene and
cosmetic items, among them being sunscreen, moisturizing lotions and body-care lotions.

New Ventures
Just as the U.S. CT&F market is considered difficult to enter, Brazil, the third largest HPPC consumer market in the world, has also expanded domestic
competition making it necessary to invest increasingly more in communication, logistics and prompt
delivery. “This situation is normal and must continue,
since the industry is evolving. There is increasingly
no more room for unskilled professionals. It’s not
enough just to have a good idea and a good product, it’s always necessary to invest and evolve”, says
João Carlos Basilio.
However, the president of ABIHPEC reminds us
that there is still space for small companies, as long
as they are “creative and detect new habits and
new trends, market niches still not occupied by the
medium and large companies. But it’s necessary to
be agile in changing, seeking constant innovation,
or you might lose the share”, he concludes.

Fighting Counterfeit Goods
Since it is a regulated sector that works directly
with the health of the population, counterfeit goods
within the sector is an important concern, which puts
the entire population at risk. In order to expand
the fight against this growing informal and counterfeit scenario, in 2012 ABIHPEC joined the FNCP
(National Forum against Counterfeit Goods and Illegality), an important Brazilian association that
has 26 associates in segments like toys, cell phones,
electrical appliances and computers, fuels, beverages and others.
In relation to imports, the forum acts strongly in
training agents from the Federal Revenue Office
to identify counterfeit products and other intelligence activities to fight counterfeit goods. “We’re
seeing the advance in counterfeit goods and ille-
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The two-digit increase in turnover is constant for
the CT&F sector and the results up July indicate that
2012 is the 17th consecutive year for real growth
over 10%.
The study, “For a Healthy and Prettier Brazil –
the contribution of the CT&F (Cosmetics, Toiletry
and Fragrances) sector towards the development
of the country”, from ABIHPEC in partnership with
Booz&Company, estimates that in the coming years
the sector should maintain the rhythm of growth of
the previous decade, of around two digits per year.
Deducting inflation up to 2015, it should reach a
business volume of over R$50 billion, also expanding job opportunities and investments. According to
this research, the number of people that live off the
sector or have their income supplemented by related activities should increase by about 17%, reaching 5.2 million, and the total volume of investments
should reach R$20 billion per year by 2015.
Many factors explain this growth, among them
the understanding of the industries that there is a
need for constant investment in innovation, technology and launching new products. “Anyone who isn’t
updating their product portfolio, seeking innovation
and investment in new technologies will lose their
market share. Reformulation and innovations are
requirements for anyone that wants to participate
in the HPPC market”, explains the president of ABIHPEC, João Carlos Basilio.
Launches and new product presentations are responsible for 35% of the sector’s two-year revenue,
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Perspectivas
completamente sus portafolios, lo que convierte al
segmento casi tan dinámico como los sectores de
informática y telefonía/comunicación móvil.
Brasil es uno de los países con más espacio para
las nuevas tendencias y lanzamientos, especialmente por el mestizaje, lo que trae como consecuencia
que las personas que se encuentran aquí, tengan
distintos tipos de cabello y de piel. Especialmente
por la importancia que le otorga la mujer brasileña
al cabello, hay una gran demanda de productos en
este segmento, una de las razones por las cuales
somos los líderes mundiales en el área de tinturas
para cabello. El país también se caracteriza por
el encantamiento de la sensación de limpieza y de
sentirse perfumado, lo que nos convierte en los mayores consumidores de fragancias del planeta - tenemos casi un 16% de market share mundial en
perfumería.
Poder de compra
Las proyecciones señalan una posible continuidad
en el aumento del poder de compra de la población
brasileña, especialmente en las clases C y D. Según
los datos del Instituto Data Popular difundidos por
la SAE (Secretaría de Asuntos Estratégicos), la clase
C ya es responsable de un 78% de lo que se compra
en los supermercados y de un 80% de las personas
que acceden al internet (datos de 2012). En las compras online, solamente con el salario, mueven R$273
billones anuales, valor de compras que se duplica si
consideramos la compra a crédito. En el sector de
HPPC este número es aún más significativo: las mujeres de este nivel socioeconómico, también ya representan un 60% de los clientes de salones de belleza.
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Esta nueva clase social crece cerca de un 4% al
año. Llamada de “nueva clase media”, la clase C
empezó a englobar a más de la mitad de los brasileños por la primera vez en 2011. Son 32 millones
de personas con edades entre 12 y 64 años, en las
principales regiones metropolitanas de todo Brasil,
siendo un 20% de la clase C1 y un 30% de la
clase C2.
Todavía hay espacio para la inserción de más
personas en la nueva clase media, dando la posibilidad de acceso a ítems de HPPC esenciales a la
salud, tales como los de higiene personal y los cosméticos, entre éstos los protectores solares, cremas
hidratantes y de cuidados con el cuerpo.

mal y buscamos un aliado idóneo y con representatividad para ayudarnos en este trabajo, como é o
caso do FNCP”, dice João Carlos Basilio. “Cabe a
la sociedad entender cada vez más estas problemáticas e informarse –en todos los lugares en los que
consumimos, siempre debemos pedir la boleta fiscal. Solamente así conseguiremos eliminar el fraude
fiscal, la informalidad y podremos ser un país serio,
importante y representativo en el escenario nacional y mundial”, añade.
Nuevos emprendimientos
Así como el mercado americano de HPPC se considera de difícil entrada, también Brasil, el tercer
mayor mercado consumidor del mundo en HPPC,
ha ampliado la competencia interna, haciendo con
que sea haga necesaria la inversión, cada vez más
alta en comunicación, logística y pronta entrega.
“Esta situación es normal y debe continuar, debido
a la evolución de la industria. No hay más espacio
para amateurs, no basta tener solamente una buena
idea y un buen producto, se hace necesario invertir
y evolucionar siempre”, dice João Carlos Basilio.
Entre tanto, el Presidente de ABIHPEC recuerda
que todavía hay espacio para las pequeñas empresas, desde que sean “creativas y detecten nuevos
hábitos y nuevas tendencias, nichos de mercado aún
no conquistados por las medianas y grandes compañías. Sin embargo, es necesario ser ágil frente a
los cambios, buscando novedades constantes, o se
puede perder el share”, añade.

Combate a la piratería
Por ser un sector regulado que trabaja directamente con la salud de la población, la piratería
en el sector es una preocupación importante, que
pone en riesgo a toda la población. Para ampliar
el combate a este escenario creciente de informalidad y de piratería, ABIHPEC se asoció – en 2012
– a FNCP, una importante asociación brasileña que
cuenta con 26 asociados en segmentos como juguetes, celulares, electrónicos y computadores, combustibles, bebidas y otros.
En relación a las importaciones, el fórum actúa
intensamente en el entrenamiento de los agentes de
la Receita Federal (Impuestos Internos de Brasil)
para la identificación de productos falsificados y
otras actividades de Inteligencia en el combate a
la piratería. “Estamos asistiendo al avance de la
piratería y de la ilegalidad. Entendemos que no debemos quedarnos inmunes frente al combate de este
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La ampliación de la facturación de dos dígitos es
una constante en el sector de HPPC y los resultados
hasta julio indican que 2012 pueda ser el 17º año
consecutivo de crecimiento real encima del 10%.
El estudio “Por un Brasil con Salud y más Bonito –
la contribución del sector de Higiene Personal, Perfumería y Cosméticos para el desarrollo del país”,
de ABIHPEC aliada a Booz&Company, estima que
en los próximos años el sector deberá mantener el
ritmo de crecimiento de la última década, en el orden de dos dígitos al año. Ya descontada la inflación, hasta el 2015, se debe llegar a un volumen de
negocios superior a los R$50 billones, ampliando
también las oportunidades de trabajo y las inversiones. Según este estudio, el número de personas
que viven del sector o complementan su renta con
actividades relacionadas a ésta, deberá aumentar
cerca de un 17%, llegando a los 5,2 millones, y
el volumen total de inversiones debe alcanzar los
R$20 billones al año hasta el 2015.
Muchos factores explican este crecimiento, entre
ellos la comprensión de las industrias de que hay
una necesidad de inversión constante en innovación,
tecnología y lanzamientos de nuevos productos.
“Quien no esté actualizando sus portafolios de productos, buscando innovación e invirtiendo en nuevas tecnologías va a perder mercado. La reformulación, las innovaciones son exigencias para quien
quiera participar en el mercado de HPPC”, explica
el Presidente de ABIHPEC, João Carlos Basilio.
Los lanzamientos y nuevas presentaciones de
productos son responsables de un 35% de la facturación bianual del sector, lo que significa que
cada 4 años las empresas necesitan reformular casi
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Rua Inco, 210, Jardim Alba
CEP.: 09961-370 – Diadema / SP
Fone: 55 11 4061-6435
E-mail: contato@lipson.com.br

Histórico
Lipson, fundada em 1989, um empreendimento voltado a produção e
desenvolvimento de produtos cosméticos para terceiros. Possui Centro
de Pesquisa & Desenvolvimento altamente qualificado para apresentar
sugestões de novos produtos. Reproduz formulações dentro de um conceito
de qualidade absoluta e garante o atendimento exclusivo aos clientes.
Oferecemos soluções criativas com verdadeira parceria, qualidade, flexibilidade
e rapidez, permitindo que seus investimentos sejam intensificados junto aos
setores de Marketing e Vendas.

Instalações
Investimos continuamente em tecnologia e capacitação de pessoas, o que
viabilizou a ampliação da nossa capacidade produtiva no setor de maquilagem
neste ano de 2012.

Dispomos de:
Flexibilidade no atendimento de pequenas, médias e grandes produções;
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento;
Garantia da Qualidade, controle físico, químico e microbiológico;
Assessoria em registro de produtos, embalagens e fiscal.

Serviços:
•
•
•
•
•

Cremes
Gel / Gel Creme
Loções
Higiene e Toucador
Perfumaria

•
•
•
•
•
•

Maquilagem
Sachet
Celofanagem
Flow-Pack
Blister
Montagem de Kits

Operações:
Full Service, Beneficiamento e Industrialização

www.lipson.com.br
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SEDE:

SEDE:

Av. das Nações Unidas, 18.001
São Paulo – SP - Cep 04795-900
Tel.: + 55 11 5683-7616 / 7248 / 7223
Fax.: + 55 11 5683-7679

Histórico
A Clariant é líder global em especialidades químicas. Com sede em
Muttenz, na Suíça, está representada globalmente por mais de 100
unidades, empregando cerca de 22.149 funcionários (31 de dezembro de 2011) em 11 Business Units.
O sucesso da companhia está baseado no know-how de seus funcionários, em sua habilidade de identificar novas necessidades dos
clientes e na capacidade de detecção de tendências de mercado.
Para isso, a Clariant conta com um Centro Regional de Desenvolvimento e Assistência Técnica localizado em São Paulo, oferecendo
suporte técnico completo, o que permite desenvolver projetos sob
medida e disponibilizar novos produtos e conceitos para as mais variadas formulações.
Para a indústria cosmética, a Clariant oferece uma completa linha de
ingredientes que abrange desde tensoativos tradicionais, conservantes, emulsionantes, até polímeros e aditivos especializados para cada
tipo de formulação.

Produtos / Serviços
Dentro do portfólio de produtos para a indústria cosmética, a Clariant
se destaca nos segmentos:
• HAIR CARE
Biopolímeros das linhas Vitipure™, Velsan e Zenvivo™ para reparação
capilar e tratamento do couro cabeludo.
Produtos para condicionadores como Stearamidopropyl Dimethylamine (Genamin® SPA) e Behentrimonium Chloride (Genamin® BTLF).
• SKIN CARE
Biopolímeros das linhas Vitipure™, Velsan e Zenvivo™ para hidratação,
proteção, rejuvenescimento e sensorial diferenciado.
Espessantes poliméricos com a linha Aristoflex® e emulsionantes como
as linhas Hostacerin® e Hostaphat® para cremes, loções, desodorantes,
entre outros.
• PRESERVATIVES
Ampla gama de preservantes e blends sinérgicos.

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309
São Paulo - SP - Cep 04543-011
Tel.: + 55 11 3568-8000

Histórico
A Unilever Brasil é a segunda maior operação do grupo no mundo.
Presente em mais de 190 países e com mais de 170 mil funcionários, o
grupo anglo-holandês é um dos maiores produtores de bens de consumo no mundo e apresenta em seu portfólio algumas das marcas
mais conhecidas e amadas como Omo, Knorr, Seda, Helmann’s e Dove.
Com mais de 80 anos de atuação no país, a Unilever Brasil está presente nos mercados de beleza e higiene, limpeza doméstica, sorvetes
e alimentos, e é líder em 10 de 13 categorias em que atua. Para isso,
conta com 13.500 funcionários distribuídos em 11 fábricas e quatro escritórios nos estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Pernambuco.
A Unilever tem como princípio criar um futuro melhor todos os dias,
trabalhando para proporcionar aos seus consumidores marcas e serviços que ajudem as pessoas a se sentirem bem, bonitas e a aproveitarem mais a vida.
Em 2011, a Unilever Brasil encerrou o ano com um faturamento bruto
de R$ 12,1 bilhões e como a segunda maior anunciante do país, com
investimentos de R$ 2,6 bilhões em propaganda no ano.

Presidente
Fernando Fernandez

Categorias de produtos
Cuidados Pessoais
Higiene e Limpeza
Alimentos e Sorvetes

www.ics.clariant.com

www.unilever.com.br
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Sede

Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco E - 4º Andar
Jd. São Luís - São Paulo - SP - CEP 05805-000
Tel.: 0800 7015515

Histórico
No Brasil há 24 anos, o escritório da P&G está localizado em São
Paulo e a sua produção está distribuída por seis fábricas: Louveira,
Anchieta, Itatiaia, Queimados, Rio de Janeiro e Manaus. A empresa
disponibiliza ao consumidor brasileiro um dos mais respeitados
portfolios de produtos, com marcas líderes e de qualidade
reconhecida como Pampers, Always, Naturella, Hipoglós, Vick,
Oral-B, Pantene, Head&Shoulders, Duracell, Wella, Gillette, Downy,
Ariel e Ace. Para isso a exigência é manter, onde quer que atue, as
premissas de inovação, conhecimento profundo do consumidor e
sustentabilidade.
A P&G está comprometida, por meio de seu programa global Viver,
Aprender e Prosperar, a melhorar as vidas de crianças em idade entre 0 e 13 anos que estejam em situação inadequada. Esta causa está
sendo trabalhada no Brasil por meio de projetos sociais com a United Way, Fundação Abrinq, Barba do Bem (Parceria Gillette e Instituto
Ayrton Senna) e Turma do Bem (Parceria Oral B com Turma do Bem).

Produtos/Serviços
Ace, Always, Ariel, Naturella, Duracell, Ela, Eukanuba, Ficodente, Gillette, Head&Shoulders, Pantene, Wella, Koleston, Hipoglós, Pampers,
Metamucil, Vick, Seiva de Alfazema, Olay, Febreze, Downy, Tampax,
Seiva de Alfazema, Wellaton, Soft Color.

Sede

Av. Interlagos, 4300
Jurubatuba - São Paulo - SP - CEP 04660-907
Tel.: 0800 708 2866

Uma empresa voltada para a mulher.
Criada há mais de 125 anos, a Avon é a maior empresa de venda direta
de cosméticos no mundo e está presente em mais de 100 países, levando
a mais de 300 milhões de consumidores produtos inovadores, criados
no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Suffern, nos Estados
Unidos, sob marcas próprias de grande prestígio, como Linha Avon de
Maquiagem, Renew, Skin-So-Soft, Advance Techniques e Avon Naturals.
A companhia conta com 42 mil funcionários, mais de 6,4 milhões de
revendedores autônomos, e apresenta uma receita anual superior a US$
11 bilhões. Desde 1958 está presente no Brasil, país que hoje representa
a maior operação da companhia e sua maior força de vendas, composta
por revendedores autônomos que interagem com milhões de brasileiros
e suas famílias, levando beleza e desenvolvendo relacionamentos.
A Avon é empresa líder em ações sociais com foco em causas que
interessam especialmente à mulher. Até 2011, foram doados mais de
US$ 860 milhões, em mais de 50 países, para essas causas. A ação de
responsabilidade social da empresa está concentrada no combate à
mortalidade por câncer de mama, por meio da campanha Avon Breast
Cancer Crusade (no Brasil, Avon contra o Câncer de Mama), e nos esforços
para reduzir a violência contra a mulher, com a campanha Speak Out
Against Domestic Violence (no Brasil, Fale sem Medo – Não à Violência
Doméstica). No Brasil, estas ações são coordenadas pelo Instituto Avon,
que desde 2003 já direcionou R$ 31,5 milhões para essas causas.

CD de Cabreúva: o maior da Avon no mundo.

Pedidos: 6,4 MM de revendedores autônomos no mundo.

Avon contra Câncer de Mama: mobiliza revendedores.

www.pg.com/pt_BR

www.avon.com.br
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Sede:

Rua Euriclides Formiga, 10/30
Jardim Claudio - Cotia - SP - CEP 06714-300
Tel. +55 11 4615-4555

Rua Américo Simões, 620
Itupeva – SP - Brasil - CEP 13.295-000
Tel.: + 55 19 3129-1800 / + 55 11 4593-8203
E-mail: vendas.brasil@fareva.com

HISTÓRICO:
Histórico
Atuando no mercado de cosméticos desde 1936, a Coferly Cosmética é a pioneira e a maior empresa de terceirização de coloração e
descoloração capilar da América do Sul.
Uma empresa 100% brasileira instalada em uma área de 6.500 m²
em Cotia – SP, com laboratórios próprios e profissionais altamente
qualificados. Possui um centro técnico permanente a disposição do
cliente e certificação de todos os órgãos competentes. A constante
busca por inovações e melhoria de seus produtos faz de seus projetos únicos e exclusivos. Utilizando-se matérias primas de procedência garantida dos melhores fornecedores mundiais, e tecnologia internacional e inovadora, conquistou o reconhecimento das melhores
marcas de coloração profissional do Brasil.
A nossa Missão é desenvolver e produzir cosméticos personalizados de alta qualidade para a beleza dos cabelos; ser a melhor empresa do Brasil em terceirização de especialidades cosméticas para a
beleza dos cabelos.

Produtos
Coloração Permanente
Coloração Semi Permanente Ou Tonalizantes
Pó Descolorante
Água Oxigenada
Cartela De Cores
A Coferly se orgulha de ter a mais moderna planta para terceirização de coloração capilar da America do Sul. São equipamentos de
ultima geração, importados de diversos países, que garantem a qualidade de nossos produtos até que cheguem a sua embalagem final.

A Fareva do Brasil, fusão entre a Fareva, maior empresa de terceirização
de produtos europeia de origem francesa, atuante nos ramos de Higiene, Beleza, Farmacêutica e Alimentícia e a K&G, empresa nacional de terceirização de cosméticos, tem como missão oferecer excelentes serviços
de manufatura no segmento de cosméticos, satisfazendo a necessidade
de seus clientes e garantindo-lhes sustentabilidade em seus negócios.
Com operações de envase e fabricação de produtos cosméticos, conta
com três unidades fabris e um centro de distribuição que atua como Hub
logístico, suportando toda a operação de recebimento, armazenagem e
expedição.
Uma empresa familiar, com 32 plantas instaladas no mundo e fortemente alicerçadas em seus valores:
Possui capacidade produtiva superior a cinco mil toneladas mês em
suas plataformas de fabricação e produção superior a cinquenta milhões de peças mensais, atende desde produtos de 1ml até 1,5 Litros de
gramatura, nos mais variados modelos de embalagem.

PRODUTOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cremes de Tratamento
Protetores Solares
Dermocosméticos
Loções
Perfumaria
Aerossois
Shampoos e Condicionadores
Sabonetes líquidos
Linha de Higiene e Infantil

www.coferly.com.br

www.fareva.com
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Sede:

Sede:

Av. Rui Barbosa, 3.450
Afonso Pena - São José dos Pinhais – PR
CEP: 83055-900
Tel. + 55 41 3381-7000
Fax: + 55 41 3381-7001
www.grupoboticario.com.br
www.oboticario.com.br
www.eudora.com.br
www.quemdisseberenice.com.br
www.skingen.com.br
www.fundacaogrupoboticario.org.br

Chico de Deus

Guilherme Pupo

Grupo Boticário
O Grupo Boticário leva beleza por meio de sua estrutura
multinegócios. Nossa primeira unidade, O Boticário, nasceu em
1977, é a maior rede de franquias do Brasil e a maior do mundo em
perfumaria e cosméticos.
Eudora, segundo unidade, lançada em 2011, foi a primeira do
setor de cosméticos no País a atuar por multicanal: venda direta,
lojas-conceito e comércio eletrônico integrado às redes sociais.
Em abril de 2012, Skingen Inteligência Genética iniciou as
operações, com foco em dermatologia, oferecendo soluções
e serviços baseados em genética e tripla nanotecnologia, no
tratamento personalizado contra o envelhecimento da pele.
E em agosto deste ano, quem disse, berenice? passou a compor
a estrutura do Grupo. Com foco em maquiagem, a marca é voltada a
consumidoras que têm um jeito particular de valorizarem a beleza.
Nossa organização é responsável, ainda, pela Fundação Grupo
Boticário de Proteção à Natureza, sem fins lucrativos, que atua desde
1990 pela conservação da natureza brasileira.
Pautadas pela sustentabilidade, nossas atividades são conduzidas
por uma rede colaborativa apaixonada, que transforma desafios em
oportunidades.

Chico de Deus

DIRETORIA-EXECUTIVA

Artur Grynbaum - presidente executivo do Grupo Boticário
André Farber – diretor executivo de Desenvolvimento de Negócios
do Grupo Boticário
Fernando Modé – diretor executivo Financeiro do Grupo Boticário
Giuseppe Musella - diretor executivo de Operações do Grupo Boticário
Henrique Adamczyk - diretor executivo de Desenvolvimento e
Transformação Organizacional do Grupo Boticário
Andrea Mota – diretora executiva de O Boticário
Claudio Oporto - diretor executivo de Eudora
Israel Feferman - diretor executivo de Skingen Inteligência Genética
Alexandre Bouza - diretor de quem disse, berenice?

Rod. Anhanguera, KM 30,5
Cajamar - SP - Cep 07750-000
Tel.: +55 11 4446-2000

Perfil Natura
Quando a Natura foi fundada, há mais de 40 anos, optamos por um
modelo de negócios que reflete nosso comportamento empresarial e
firmamos um compromisso com o equilíbrio entre os impactos econômicos, sociais e ambientais.
Acompanhando as transformações do mercado de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, passamos por um processo de
crescimento e investimos fortemente em infraestrutura e logística. Praticamente dobramos de tamanho e atingimos a marca de 6.785 colaboradores e 1,4 milhão de consultoras e consultores, responsáveis por 17
milhões de pedidos em 2011 e pela liderança de mercado e penetração
de nossos produtos em 60% dos lares brasileiros.
Além da sede instalada em Cajamar (SP), possuímos escritórios na França,
Argentina, Chile, Colômbia, Peru e México, e atuamos por meio de distribuidores locais na Bolívia, na Guatemala, em Honduras e em El Salvador.
Temos também fábricas em Cajamar (SP) e Benevides (PA) e centros de
distribuição em São Paulo, Matias Barbosa (MG), Jaboatão dos Guararapes (PE), Canoas (RS), Simões Filho (BA), Uberlândia, Castanhal (Belém
- PA) e São José dos Pinhais (PR).
Em 2011, os altos investimentos em pesquisa e inovação possibilitaram
164 lançamentos nos segmentos de cabelos, banho, perfumaria, desodorante, corpo, proteção solar, infantil, rosto e maquiagem. São produtos que promovem o bem estar bem; a relação consigo próprio, com o
outro e com o mundo através das submarcas Todo Dia; Chronos; Una;
Amó; Mamãe e Bebê e Natura Ekos.

Diretoria :
Copresidentes do conselho de administração: Antonio Luiz da
Cunha Seabra, Guilherme Peirão Leal e Pedro Luiz Barreiros Passos
Diretor – presidente: Alessandro Giuseppe Carlucci

www.grupoboticario.com.br

www.natura.com.br
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Avenida Paulista, 509 - cj 1201
São Paulo - SP - CEP 01311-000
Tel.: +55 11 3285-6690

Sede:

Av. Álvaro Guimarães, 2502
São Bernardo do Campo - SP - CEP 09810–010
Tel.: + 55 11 4355–1800
Fax.: + 55 11 4355–1899
E-mail: vendas@wheatonbrasil.com.br

HISTÓRICO
A LINUS atua desde 2007 atendendo exclusivamente as indústrias
Química, Cosmética e Farmacêutica oferecendo serviços em Recursos Humanos para a gestão, o desenvolvimento e a contratação de
equipe.
Composta por uma equipe de consultores especializados e atualizados com as necessidades do mercado, a LINUS também conta com
um banco de dados de profissionais atuantes no setor, uma ampla
rede de contatos e ferramentas digitais que contribuem com a qualidade na realização dos projetos.

SERVIÇOS
Recrutamento & Seleção Especializado
Área técnico-cientifica: identificação de profissionais focados em inovação, pesquisa e desenvolvimento, assuntos regulatórios, gestão da
qualidade e vendas para posições técnicas, posições de especialistas,
de supervisão e coordenação.
Executive Search
Profissionais que exercem cargos de diretoria, média e alta gerências,
com responsabilidades na gestão de pessoas e processos.
Hunting
Processo de busca com a intenção específica de identificar, atrair e
avaliar profissionais especializados e/ou executivos para cargos estratégicos.
Mapeamento de Mercado
Avaliação estratégica da área de interesse, mapeando os profissionais e cargos pertinentes.
Desenvolvimento
Por meio de uma avaliação estruturada e imparcial das competências de gestão e liderança de cada profissional, a LINUS contribui para
que seus clientes desenvolvam líderes conscientes, potencializando
seus talentos individuais e suas relações com seus pares e subordinados através de projetos customizados.

HISTÓRICO
Com a experiência de mais de um século na produção de embalagens
de vidro, e presente no país desde 1952, o Grupo Wheaton Brasil é composto, além da Wheaton Vidros, pelas empresas Viton, Extar e Farmacap.
A Wheaton Brasil Vidros é uma das maiores indústrias de vidro do país
no abastecimento de embalagens de vidro para indústrias de perfumaria e cosméticos, farmacêutica, alimentícia, e utilidades domésticas.
Além do mercado nacional, a Wheaton Brasil Vidros também está presente no mercado internacional, exportando para mais de 40 países.
A Wheaton Brasil Vidros conta, também, com 4 color feeders totalmente dedicados às indústrias de perfumaria e cosméticos, e uma unidade
de decoração, que permite personalizar os frascos, atendendo aos mais
exigentes clientes.
A embalagem de vidro é a escolha natural para qualquer produto onde
se queira alto valor agregado pela sua rica percepção de valor por parte
do consumidor final e por suas credenciais ambientais. O vidro é 100%
reciclável, reutilizável e retornável.
Além de ser inerte, o que garante a integridade do produto, as embalagens de vidro apresentam atributos como transparência e elegância,
impermeabilidade, resistência, versatilidade em forma, tamanho e cores.
Vale ressaltar que no processo normal de fabricação de vidro é possível
a inclusão do caco de vidro, reaproveitando o material e reduzindo o
gasto com energia e água.
A Wheaton Brasil Vidros é reconhecida não só por sua tradição, mas
também pela inovação, pelo seu extenso portfólio de produtos e por
sua atitudes e práticas sustentáveis.

Diretoria
Peter Gottschalk – Diretor Superintendente
Peter Gottschalk Jr – Diretor Executivo
Renato Massara – Diretor Comercial
Ruggiero Di Giamo – Diretor Industrial
Mario Mafra – Diretor Administrativo Financeiro

www.linus.com.br

www.wheatonbrasil.com.br
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Sede Regional Administrativa

Av. das Nações Unidas, 14.171 - Morumbi
São Paulo/ SP
CEP: 04794-000
Telefone: 11 2039-2143
E-mail: personal-care-sa@basf.com

Sede:

Rua Alexandre Dumas, 1711 – Edifício Birmann 11 – 6° andar
Chácara Santo Antônio – São Paulo - CEP 04717-004
Tel.: PABX: + 55 11 5097-3800 / Fax: + 55 11 5097-3802

Sobre a BASF
A BASF é a empresa química líder mundial: The Chemical Company.
Seu portfólio de produtos oferece desde químicos, plásticos, produtos de performance, produtos para agricultura até petróleo e gás.
Nós combinamos sucesso econômico, responsabilidade social e proteção ambiental. Por meio da ciência e da inovação, nós possibilitamos aos nossos clientes de todas as indústrias atender as atuais e as
futuras necessidades da sociedade. Nossos produtos e soluções contribuem para a preservação dos recursos, assegurando alimentação
e nutrição saudáveis e ajudando a melhorar a qualidade de vida. Nós
resumimos essa contribuição em nossa estratégia corporativa: “We
create chemistry”, em português “Nós transformamos a química para
um futuro sustentável”.

Atuação na América do Sul
Hoje, a estrutura da BASF na região é composta por quatro Business
Centers: Norte, Brasil, Oeste e Sul – com sedes, respectivamente, em
Bogotá, São Paulo, Santiago e Buenos Aires.
Alfred Hackenberg é o presidente para a América do Sul.

Mais de 100 anos no Brasil
A BASF tem atuação no Brasil desde 1911.
Atualmente, conta com diversos centros de produção no país; entre
eles, Camaçari (BA), Guaratinguetá (SP), Jaboatão (PE), Mauá (SP),
Jacareí (SP) e São Bernardo do Campo (SP). E sua sede administrativa
está localizada em São Paulo (SP), no bairro do Morumbi.

COMPROMISSO COM A BELEZA E BEM-ESTAR DE SEUS
CONSUMIDORES
Reconhecida como uma das maiores empresas de cosméticos do mundo, a NIVEA está entre as marcas que mais investem no desenvolvimento de novos produtos para o cuidado e beleza da pele. Pertencente à
alemã Beiersdorf, com sede em Hamburgo, a história da NIVEA começa
em 1911, quando Oskar Troplowitz, então proprietário do grupo, desenvolveu pioneiramente um agente emoliente que permitiu a mistura homogênea entre a água e o óleo. Denominado Eucerit, tal componente
permitiu o desenvolvimento do primeiro hidratante do mundo, o NIVEA
Creme.
Presente atualmente em cerca de 150 países, no Brasil a marca tem uma
trajetória que remonta a 1914, quando ocorreu a primeira importação de
produto NIVEA no País, processo que ganhou mais força na década de
30. Porém, foi em 1975 que a empresa instalou-se efetivamente no país,
com a abertura de seu escritório na cidade de São Paulo.
Atualmente, a BDF NIVEA Brasil atua em 8 categorias (NIVEA Body, NIVEA Sun, NIVEA Visage, NIVEA Deodorant, NIVEA For Men, NIVEA Lip
Care, NIVEA Bath Care e NIVEA VISAGE Young).
Em abril de 2003, a empresa inaugurou sua fábrica no Brasil, instalada
no município de Itatiba, interior de São Paulo. Considerada uma das mais
modernas e avançadas do grupo Beiersdorf, a fábrica é responsável pela
produção de 60% dos produtos comercializados no País, como loções
hidratantes para o corpo, protetores solares, sabonetes líquidos e desodorantes em formato roll on.

Mais informações sobre a BASF estão disponíveis no endereço
www.basf.com ou nos perfis corporativos da empresa no Facebook
(BASF Brasil) e no Twitter (@BASF_brasil).

www.basf.com.br

www.nivea.com.br
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Sede

R. Olímpiadas, 205 – 6º andar
Vila Olímpia – São Paulo - SP
CEP 04551 000.
PABX. + 55 11 4503 4500
www.kimberly-clark.com.br
www.kcessencial.com.br

PERFIL
A Kimberly-Clark é uma multinacional norte-americana presente no
Brasil desde 1996 e apresenta uma linha completa de produtos de
higiene pessoal e doméstica, com marcas fortes e de reconhecida
qualidade no mercado: papel higiênico Neve® e Scott®; Scott Limpamax® e Scott Duramax®; guardanapos Scott® e Grand Hotel®; papel
toalha Scott®; lenços de papel Kleenex®; fraldas descartáveis Huggies
Turma da Mônica™, Huggies®, Pull Ups® e Little Swimmers®; lenços
umedecidos Huggies®, Baby Wipes® e Turma da Mônica™; linha banho, pós-banho e de proteção solar Turma da Mônica™; produtos
para incontinência urinária Plenitud®; absorventes Intimus Gel® e
Intimus® Interno; protetores Intimus Days®, lenços umedecidos e sabonete íntimo Intimus®. A Kimberly-Clark atua, ainda, no segmento
institucional, atendendo ao comércio, à indústria, a restaurantes e a
hotéis, por meio de sua divisão Profissional. Além disso, a companhia
possui uma divisão de Saúde, com uma linha completa de produtos
médico-hospitalares para o uso onde haja risco de contaminação.

HISTÓRICO
A Payot, marca do setor de cosméticos, iniciou suas atividades no Brasil
em 1953. Em mais de meio século de atuação no mercado da beleza,
se destaca com uma completa linha de produtos para tratamento facial, corporal, capilar, solar e maquiagem, somando mais de 400 itens. A
marca conta com uma rede de distribuição que cobre todo o território
nacional, figurando em mais de 3.000 pontos de venda do varejo (magazines, perfumarias, drogarias e supermercados), além de dispor de demonstradoras treinadas para atender e orientar o consumidor no ponto
de venda.

MISSÃO
Despertar, através da tecnologia e inovação em produtos cosméticos
e serviços, a beleza interior, fazendo com que cada pessoa se sinta única, bonita e mais jovem, com anseios próprios e em busca de destaque,
qualidade de vida, harmonização visual, pessoal e com o meio ambiente

PORTFÓLIO DE PRODUTOS
•
•
•
•
•
•
•

Maquiagem
Linha Solar
Tratamento Capilar
Tratamento Corporal
Tratamento Facial
Tratamento Gestante
Linha Profissional

www.kimberly-clark.com.br

www.payot.com.br
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Sede

R. Oiti, 71
Tatuapé - São Paulo – SP
CEP: 03347-000
Tel.: (11) 2027-1100 / Fax: (11) 2965-4774
E-mail: customerservice@cosmotec.com.br

Sede:

Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 1830,Torres 3 e 4, 5º andar
Itaim – São Paulo – SP
Tel.: + 55 11 3627-4000
Facebook: www.facebook.com/hypermarcas

HISTÓRICO:

Cosmotec: 25 anos de inovação cosmética
Especializada no fornecimento de matérias-primas para o mercado cosmético brasileiro, a Cosmotec completa 25 anos de credibilidade no atendimento
ao setor de personal care.
Para celebrar esta data, a Cosmotec realizou o lançamento de sua nova logomarca. Com base na imagem da libélula, a logomarca representa renovação,
característica de uma empresa que se reinventa diariamente para oferecer as
melhores alternativas às indústrias cosméticas.
Tendências e Fórmulas: Soluções sob medida
Através de estudos do mercado de beleza e do comportamento do consumidor, a Cosmotec desenvolve pacotes de tendências alinhadas às particularidades do setor cosmético brasileiro e ao perfil de cada cliente.
Com o apoio de uma equipe especializada, a empresa ainda oferece a seus
clientes um amplo banco de fórmulas com sugestões para pele, cabelos, proteção solar e maquiagem.
Qualificações e Responsabilidade Socioambiental
Desde 2009, a Cosmotec é certificada ÁPICE através do Programa de Qualificação de Fornecedores para a Sustentabilidade da ABIHPEC.
A empresa também é responsável pelo projeto de apoio social Estrelinhasdo-Mar, que auxilia diversas instituições carentes no Estado de São Paulo.
Destacam-se ainda o apoio à fundação GRAACC e a campanha ambiental
Água Q.S.P., que visa a conscientização coletiva sobre o uso racional de água.

PRODUTOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aditivos reológicos
Agentes condicionantes
Conservantes
Corantes para tinturas
Filtros solares
Ingredientes ativos
Ingredientes vegetais
Modificadores de sensorial
Pigmentos convencionais e perolados
Polímeros especiais
Proteínas e aminoácidos
Silicones e derivados

HISTÓRICO
Fundada em 2002, a HYPERMARCAS cresceu ao longo dos anos por
meio de sucessivas aquisições nos setores farmacêutico e de consumo,
incorporando empresas e marcas de tradição e qualidade do mercado
brasileiro.
Hoje, a HYPERMARCAS é a maior companhia nacional do setor
farmacêutico e uma das que mais cresce no setor de bens de consumo,
com mais de 75% de suas vendas concentradas em marcas líderes e vicelíderes em seus respectivos segmentos.
Pesquisa, inovação, distribuição eficiente, produtos de qualidade,
marketing agressivo e respeito ao consumidor são alguns dos pilares da
HYPERMARCAS.
Em um país como o Brasil, com dimensões continentais e quase 200
milhões de consumidores em potencial, a companhia se orgulha em
distribuir seus produtos para todas as regiões, com uma cobertura de
centenas de milhares de supermercados, mercearias e farmácias.
Com tantas marcas fortes, a HYPERMARCAS investe massivamente em
comunicação, com campanhas publicitárias de grande impacto, estreladas
por celebridades reconhecidas nacionalmente. Também patrocina grandes
eventos e marca presença no cenário esportivo, por meio de parcerias com
atletas e equipes de diferentes modalidades.
Hoje, a HYPERMARCAS conta com um portfólio de mais de 160 marcas de
higiene, beleza, bem-estar e medicamentos, que estão presentes nas casas
de todo o país.

DIRETORIA:

Luciano Fagliari – Presidente Executivo
Marly Fagliari – Vice-Presidente de Marketing
Ana Rezende – Diretora de Negócios
Renato Zanuto – Diretor Administrativo

www.cosmotec.com.br
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Contato

Av. Vereador José Diniz, 3651 / 7º andar
Campo Belo - São Paulo - SP - CEP 04603-003

Tel.: 0800 884 0800

Contato

Sr. Roseli Insoliti
Tel.: + 55 11 5094-9911
E-mail : ionquimica@ionquimica.com

HISTÓRICO:

Histórico

Em outubro de 1980, a L’acqua di Fiori abriu suas primeiras lojas em Belo
Horizonte com produtos exclusivos de sua fábrica. O conceitode reunir,
em uma mesma loja, várias fragrâncias do mesmo fabricante foi bem
aceito pelos consumidores e a expansão foi uma consequência natural.
Outras lojas foram abertas e a linha de produtos foi aos poucos
diversificada. A aceitação dos produtos gerou o interesse pelas lojas
exclusivas e assim nasceu o nosso sistema de Franchising.
A experiência adquirida na administração das lojas próprias e o constante
aprimoramento dos produtos possibilitaram expansão de nossa rede
de lojas exclusivas. Hoje a L’acqua di Fiori é uma das maiores redes de
lojas franqueadas do país.
Os produtos L’acqua di Fiori são classificados como produtos de
“Perfumaria Fina”. Há mais de 30 anos no mercado, a L’acqua di Fiori vem
desenvolvendo um trabalho de reconhecida qualidade, em sintonia
com as tendências nacionais e internacionais.
A qualidade e o bom gosto das criações, aliados a uma marca forte e
consolidada, fazem da L’acqua di Fiori uma empresa de sucesso, premiada
e admirada pelos brasileiros e reconhecida no mercado internacional.
Para satisfazer um público cada vez mais exigente, a L’acqua di Fiori lança
constantemente produtos de alta qualidade, com embalagens atraentes
e frascos criativos.
Sempre buscando encantar seus clientes, a L’acqua di Fiori conta com
frascos e embalagens criados por alguns dos mais famosos ateliers de
frascos e embalagens do mundo: o Atelier Dinand e o Atelier Arketip
ambos com sede em Paris, França, responsáveis pela criação dos
premiados Inizzio, Vòlgere, H2O, Ototemo, U.Man.
A busca permanente pela inovação e uma equipe de conceituados
pesquisadores de cosmética e perfumaria, fazem da L’acqua di Fiori uma
empresa de destaque no aprimoramento de sua linha de produtos.

Produtos

Fragrâncias: femininas, masculinas e unissex.
Linha completa de maquiagem.
Linha completa de hidratantes para corpo e rosto.
Desodorantes.
Produtos para banho.
Produtos para cabelo.
Linha de proteção solar.
Linha infantil.
Linha Teens.

A mais de 28 anos atendendo o mercado nacional e internacional com
produtos e conceitos inovadores, unimos a uma visão mercadológica
o conhecimento de produtos oferecendo aos nossos clientes um
atendimento personalizado.

O OBJETIVO
Atender os clientes de forma personalizada.

A EQUIPE

Com mais de 25 pessoas com conhecimento do mercado e de produto
atendemos mais de 2000 clientes no Brasil.

VISÃO ESTRUTURAL

Dentro de uma visão global de desenvolvimento e atualização Tecnológica.
Ofertamos a mais alta qualidade em produtos e tecnologia para nossos
parceiros, com fornecedores comprometidos com a mesma filosofia de
atender bem de maneira responsável e sustentável, não agredindo a
natureza e com responsabilidade social.

MISSÃO

A constante busca pela compreensão da ciência cosmética e ao mesmo
tempo das necessidades do consumidor do novo milênio faz com que,
nossa atividade seja preponderante na correta promoção da tecnologia e
conceitos a partir do amplo conhecimento de cada item, principalmente
sob os seguintes aspectos: segurança, atividade biológica, eficácia,
qualidade, adequação aos projetos locais, responsabilidade social e
sustentabilidade.

PRODUTOS:

Das Empresas representadas;
AAK, Exsymol, Lucas Meyer, DOW, Bioextract Farmaservice,
Microservice, Polytechno

SERVICOS:
Análise de Mercado
Criação de novos conceitos de marketing e produtos
Análise de oportunidades de negócio com o cliente
Tecnologia Aplicada
Desenvolvimento de protótipos
Testes técnicos de produto e aplicação.
Testes de eficácia, segurança,panel test.

www.lacquadifiori.com.br
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Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 1343
Bela Vista - São Paulo – SP
CEP 01317-910
Tel.: + 55 11 4548-9006 / Fax: + 5511 4548-9096
E-mail: laboratorio@ultragaz.com.br

Sede:

Av. das Nações Unidas, 12.399, 10º. andar,
cj. 107-B, 108-B e 109-B
Brooklin - São Paulo - SP
CEP: 04578-000
Tel.: + 55 11 3563-4300 / Fax: + 55 11 3563-4301

HISTÓRICO:

Há 75 anos, a Ultragaz é líder na distribuição de Gás LP (Liquefeito
de Petróleo) no Brasil. São mais de 10 milhões de lares e 41 mil clientes
empresariais, que têm a dedicação da Ultragaz. Pioneira valoriza
primordialmente a satisfação do cliente e busca soluções para melhor
atendê-lo, o que contribui para a consolidação da imagem “especialista
no que faz”.
Líder também no fornecimento de gases propelentes, traz ao mercado
o demexx®, gás propelente para aerossóis composto por dimetil éter,
que gera possibilidades de economia, inovação, tecnologia.
Os produtos que utilizam o demexx® têm a aprovação da Anvisa
(Agência Nacional da Vigilância Sanitária) para o uso do Selo Verde, o
que comprova que o demexx® é ambientalmente amigável e reforça o
compromisso da Ultragaz com a sustentabilidade e a preservação do
meio ambiente.

Confiabilidade e adequação

A Ultragaz detém todo o processo de produção, estoque e logística
do demexx® no Brasil. Capaz de atender a demanda da indústria
de aerossóis é a única do segmento a ter um laboratório de análises,
controle de qualidade e suporte ao desenvolvimento de formulações
de produtos. Além de apoiar o projeto de adequação de embalagens,
processos produtivos e instalações, e acompanhar o desenvolvimento
de produtos, realiza os testes necessários.
Com 99,99% de pureza, o demexx®, dimetil éter é sintetizado a partir
do gás natural, e pode ser usado como propelente em aerossóis, uma
alternativa vantajosa à tradicional mistura butano/propano (BIP) e
demais gases com esta finalidade.

Dow Corning do Brasil
A Dow Corning, pioneira e líder global em silicones desde 1943,
oferece produtos e soluções à base de silício, que atendem às diversas
necessidades de mais de 25.000 clientes ao redor do mundo.
A Dow Corning oferece a você, através de nossas duas marcas, opções
para atender as mudanças constantes em suas necessidades de negócios
e para ajudá-lo a fazer seus negócios crescerem no Brasil. A marca Dow
Corning® provê produtos e soluções diferenciados, além de novas
aplicações para clientes que buscam inovação, serviços personalizados
e suporte técnico. A marca XIAMETER® oferece uma opção conveniente
e confiável para comprar, online, silicones standard, com a mesma
qualidade, e a preços competitivos.

Características físico-químicas do demexx®:
•
•
•
•
•

Alta miscibilidade com água e solventes orgânicos
Alta solvência (alto índice Kauri-Butanol)
Alta pressão de vapor
Alta densidade
Maior taxa de expansão (líquido/gasoso)

Principais aplicações do demexx®:

Personal care, saneantes, tintas/vernizes, veterinários, medicinais,
técnicos/automotivos, brinquedos, entre outros.

PRODUTOS / SERVIÇOS:

Distribuição de gases propelentes, inclusive o demexx®.
Execução de instalação de centrais de gases e suporte ao
desenvolvimento de produtos aerossóis.

www.ultragaz.com.br
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Sede:

Av. Alberto Soares Sampaio, nº 1240
Mauá – São Paulo – SP
Cep: 09380-000
Tel.: + 55 11 3612-5600

R. Antonio Nagib Ibrahim, 544
Água Branca - São Paulo - SP
Tel.: + 55 11 3618-7100 / Fax:+ 55 11 3611-1160

HISTÓRICO:

A Indexflex é uma empresa que atua há 15 anos no mercado de
rótulos e etiquetas adesivas e está apta a atender todas as necessidades desse segmento.
Com estrutura e filosofia moderna de trabalho disponibilizamos
diversos processos de impressão de acordo com as necessidades de
cada produto: Off set rotativo, flexografia, silk screen, hot stamping
e impressão digital.
O site de off-set possui equipamento híbrido flexível e cambiável
podendo combinar impressão serigráfica, off-set, flexográfica, aplicação de película hot stamping e rotogravura em um mesmo rótulo
com rapidez, flexibilidade e competência.
Já o site de flexografia foi idealizado para atender sob medida,
médias e grandes tiragens, dispondo de equipamentos velozes: impressão de 180 m/min e boca larga (350mm de largura) permitindo
assim a melhor relação custo x benefício oferecendo qualidade aliada a um custo compatível às necessidades do segmento.
O processo digital é o mais recomendado para baixas tiragens,
permite a impressão de dados variáveis alternando textos e imagens com diversidade de modelos. Imprime em qualquer substrato
com alta definição em 7 cores.
Oferecemos inúmeras soluções de impressão, visando atingir todas as necessidades do mercado. Nossa política é acompanhar as
tendências do mercado mundial investindo em novas tecnologias e
aprimoramento de mão-de-obra para garantir aos nossos clientes o
que há de melhor em qualidade.

Bandeirante Brazmo, uma empresa em constante evolução
A Bandeirante Brazmo, uma das integrantes da Área Química do Grupo
Formitex, reúne em uma única empresa a maior e melhor estrutura de
distribuição de produtos químicos para a América Latina.
São mais de 20.000 m2 de armazéns, 90.000 m3 de tancagem, 8
unidades de negócios e mais de 60 anos de atividades.

Tecnologia:
Os produtos distribuídos pela Bandeirante Brazmo são produzidos
por companhias mundialmente reconhecidas pelos altos padrões de
qualidade, tecnologia e contínuas pesquisas de soluções.

Logística:
Para satisfazer um mercado exigente e inovador, a Bandeirante Brazmo
atende a diferentes segmentos: Adesivos, Composites, Cosméticos,
Fármacos, Domissanitários, Household, Autocare, Tintas, Resinas,
Lubrificantes, Papel e Celulose, entre outros, oferecendo uma ampla
gama de produtos com logística integrada, que permite atender com
eficiência clientes do Norte ao Sul do país, através de suas unidades de
negócios altamente especializadas.

Resultado:
Eficiencia, qualidade, tecnologia, agilidade e equipe atualizada
a disposição de clientes e fornecedores. Um projeto estrutural e
organizacional, voltado para resultados.

www.indexflex.com.br
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Ashland Inc.
50 East RiverCenter Blvd.
Covington, KY 41012 USA
Tel.: +1 859 815 3333

Rua São Bento, 08
Rio de Janeiro - RJ
Cep: 20090-010

HISTÓRICO:

A chegada da L’Oréal ao Brasil aconteceu em 1939, quando o primeiro
agente comercial da empresa, o francês Maurice Bélières, chegou ao Rio
de Janeiro criando a Maurice Bélières e Cia Ltda. Mas foi em 1959 que
o Grupo L’Oréal se instalou definitivamente no Brasil, inicialmente com
uma fábrica de 1.200 m2 e 16 colaboradores. Hoje, suas duas fábricas,
uma no Rio e outra em São Paulo, representam um dos maiores e mais
importantes parques industriais da L’Oréal no mundo.
Atualmente, a L’Oréal Brasil, que tem sua Sede no Rio de Janeiro, fechou
o ano de 2011 com aproximadamente 2.000 colaboradores . Além das
duas Fábricas, a estrutura da empresa no país conta ainda com a Central
de Distribuição L’Oréal (CDL), um Centro de Pesquisa & Inovação, ambos
no Rio de Janeiro, duas Academias de profissionalização técnica, uma
no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, que são modernos centros de
treinamento para cabeleireiros, além de uma ampla força de vendas,
direta e indireta, que cobre todo o país.
Nossas atividades no país concentram-se em quatro Divisões de
negócios:
•

Divisão Produtos Grande Público: L’Oréal Paris, Garnier, Colorama
e Maybelline;

•

Divisão Produtos Profissionais: L’Oréal Professionnel, Kérastase,
Redken e Matrix;

•

Divisão Produtos de Luxo: Lancôme, Biotherm, Yves Saint Laurent,
Ralph Lauren, Giorgio Armani, Cacharel, Viktor & Rolf, Diesel e
Kiehl’s, Guy Laroche, Paloma Picasso;

•

Divisão Cosmética Ativa: Vichy, La Roche-Posay, Innéov, Roger &
Gallet, SkinCeulticals.

Com um portfólio de marcas completo e presente em diversos
circuitos de distribuição, a L’Oréal vai muito além do que a simples busca
da beleza. A L’Oréal está determinada a promover a beleza acessível,
realizadora, genuína e generosa.

Ashland Specilaty Ingredients (ASI) é uma unidade comercial da Ashland
Inc. que possui uma rica herança formada pela combinação da antiga
International Specialty Products (ISP) e da antiga Ashland Aqualon
Functional Ingredients. Ashland Specialty Ingredients possui mais de
7500 clientes em mais de 100 países fornecendo especialidades químicas,
tecnologias e idéias para ajudar clientes a criarem novos produtos para
hoje e soluções sustáveis para o futuro através dos mais de 500 produtos e
estrutura de Laboratórios de Aplicação presentes pelo mundo.
Ashland Specialty Ingredients, oferece produtos, tecnologias e recursos
para resolver problemas de formulações e desafios de performance dos
produtos nos principais mercados de cuidado e higiene pessoal. Utilizando
polímeros naturais, semi sintéticos e sintéticos, derivados de plantas e
extratos de sementes, éteres de celulose e vinil pirrolidona, ASI oferece
soluções abrangentes e inovadoras para os mais exigentes consumidores
e aplicações industriais.
Nossa abrangente linha de produtos inclui polímeros de fixação e
modelagem, agentes condicionantes, ingredientes biofuncionais para
tratamento do cabelo e pele, formadores de emulsão à frio e modificadores
reológicos, bioadesivos, proteção solar específica para pele e cabelo,
preservantes, emolientes, emulsionantes funcionais, agentes de hidratação,
ativos anti-envelhecimento e tecnologia para microencapsulação.
Ashland… With good chemistry great things happen.™

Informações para contato:
Ashland Specialty Ingredients
8145 Blazer Drive
Wilmington, DE 19808 USA
Tel.: +1 877 546 2782
Escritório Regional
América Latina
São Paulo, Brasil
Tel.: +55 11 3649 0455
+55 11 3649 0468
E-mail: personalcare@ashland.com

www.loreal.com.br
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São Paulo Feiras Comerciais
R. Padre João Manuel, 923 - 6º andar
CEP 01411-001 - São Paulo - SP
Tel.: + 55 11 3063.2911
E mail: comercial@hairbrasil.com.br

Profissional e especialmente preparada para atender o mercado de
beleza, a HAIR BRASIL - Feira Internacional de Beleza, Cabelos e Estética
reúne as principais marcas nacionais e internacionais da indústria, salões
de cabeleireiros, clínicas de estética e spas, para um grande encontro
anual de negócios, relacionamento e atualização profissional.
Realizada nos pavilhões do Expo Center Norte, na cidade de São Paulo, a feira congrega 900 marcas expositoras, que escolhem a HAIR BRASIL como o melhor caminho para chegar aos dirigentes, tomadores de
decisões e profissionais atuantes nos estabelecimentos de beleza.
Novidades em produtos, equipamentos e serviços para a área de cabelos, maquiagem e manicures, além de lançamentos em cosméticos
e produtos de estética, atraem 80.000 visitantes profissionais a cada
edição, de todo o Brasil e do exterior, o que faz da HAIR BRASIL o mais
influente evento de beleza da América Latina.
O Fórum HAIR BRASIL - conjunto de congressos, seminários,
workshops, desfiles de moda e tendências que acontecem no âmbito da
feira - oferece informação e conhecimento técnico para mais de 16.000
profissionais a cada edição.
HAIR BRASIL é um empreendimento do Grupo Couromoda/São Paulo Feiras Comerciais, empresa com mais de 40 anos dedicados à realização de feiras de negócios e congressos profissionais.

Hair Brasil: os melhores negócios do mercado de beleza
acontecem aqui
•
•
•
•

80.000 visitas profissionais
900 marcas do Brasil e do exterior
80.000 m² de área de exposição
16.000 participantes no Fórum Hair Brasil

A Colgate-Palmolive é uma companhia global presente em mais de 200
países e territórios. No Brasil, a empresa está presente há 85 anos e foi a
pioneira na introdução de dentifrícios no País.
É líder em produção, marketing e vendas de várias categorias de
produtos para consumo de massa, e exporta para mais de 60 países. Estes
resultados são alcançados com o trabalho e a dedicação dos mais de 3.500
funcionários que produzem e entregam produtos de alta qualidade, a
preços acessíveis nos segmentos de Higiene Oral e Pessoal, Limpeza do Lar
e Nutrição Animal.
No Brasil, a empresa comercializa cremes dentais com as marcas COLGATE,
SORRISO, Tandy e Prevent; fios dentais COLGATE ; escovas dentais COLGATE
e SORRISO e enxaguantes bucais COLGATE Plax.
A linha de higiene pessoal é composta pelas marcas PALMOLIVE, Protex,
Darling e a linha de limpeza doméstica, pelas marcas Pinho Sol, Ajax e Ola.
Para a fabricação de seus produtos conta com duas unidades fabris,
localizadas no bairro do Jaguaré (SP) e na Rodovia Anchieta em São
Bernardo do Campo (SP), e conta também com um amplo e moderno
‘’Centro Nacional de Serviço ao Cliente Colgate’’ localizado na rodovia
Imigrantes (SP).
Durante toda a sua trajetória, a empresa sempre primou pelo respeito
aos seus colaboradores, consumidores e entidades parceiras, com o foco
na prevenção e na disseminação de ações de educação sobre saúde bucal.
Centro de atendimento ao consumidor Colgate-Palmolive:
0800 703 77 22

DIRETORIA:
•
•
•

Francisco Santos - Presidente
Jorge Alves Souza - Diretor Superintendente
Antônio de Carvalho Júnior - Gerente Geral
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SEDE
Av. Dr. Gentil de Moura, 194 – Ipiranga
CEP 04278-080 São Paulo – SP
Tel.: + 55 11 5061-5282

A Mapric é uma empresa 100% brasileira, especializada no
desenvolvimento e na fabricação de bioativos para o segmento
cosmético. Fundada em 1985, também atua na distribuição de
matérias-primas nacionais e importadas para os segmentos cosmético,
farmacêutico, alimentício, domissanitário e veterinário.
Com sede em São Paulo, a Mapric possui laboratório de inovação,
pesquisa e desenvolvimento de conceitos e produtos, armazém
climatizado, salas limpas de fracionamento, fábrica de insumos
cosméticos e um setor comercial focado nas necessidades da indústria.
Além disso, a Mapric trabalha em parceria com comunidades extrativistas
na coleta, plantio e fabricação de produtos naturais da biodiversidade
brasileira de acordo com a legislação vigente no Ministério do Meio
Ambiente, participando ativamente de projetos socioambientais
que promovam a sustentabilidade da região, assim como a inclusão
socioeconômica destas comunidades.
A Mapric está presente em todas as regiões do Brasil através de seus
representantes, e em diversos países, atendendo a mais de 10 mil
clientes.
Certificada pela ISO 9001:2008, desde 2005, com o escopo: “Projeto,
desenvolvimento, fabricação, fracionamento e distribuição de matériasprimas para o mercado farmacêutico e cosmético. Fracionamento e
distribuição de matérias-primas para o mercado alimentício”, investe
na melhoria contínua de seus processos orientada por sua política de
qualidade.

Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1140 - 5º andar
São Paulo – SP
Cep: 04571-010
SAC: 08000 550 839

Empresa 100% nacional com 120 anos no mercado, a Baruel transformouse numa das principais companhias do mercado nacional de higiene
pessoal e limpeza. Já em seu nascimento, a empresa tinha um objetivo
muito claro: promover o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos
de alta qualidade a preços acessíveis.
Atualmente o portfólio da empresa é composto no segmento de higiene,
pelas marcas Tenys Pé, líder absoluta na categoria de desodorantes para os
pés há mais de 20 anos e Turma da Xuxinha by Baruel, linha completa de
produtos para higiene do bebê e de crianças.
A comunicação de Tenys Pé está cada vez mais atrelada ao esporte. Em
2011, após confirmar Neymar Jr. como garoto propaganda, a Baruel reiterou
sua proposta de adequação ao esporte e fechou uma parceria com a CBF
(Confederação Brasileira de Futebol), assinando a marca Tenys Pé Baruel
como “Produto Oficial da Seleção Brasileira”. E para continuar fortalecendo
a marca, Tenys Pé Baruel expande sua comunicação patrocinando eventos
esportivos e uniformes de grandes times de futebol, divulgação em rádios
e faz ativações em grandes circuitos de corridas de rua. Essas novas frentes
de divulgação, trazem grande visibilidade, conhecimento de marca e
grande impacto, além de mostrar ao consumidor a importância da higiene
diária dos pés.

DIRETORIA
Diretor Técnico
Luiz Gustavo Martins Matheus
Lg.martins@mapric.com.br
Diretora Administrativa
Maria Inês Offenbecker Gouvêa
m.ines@mapric.com.br
Diretor Comercial
Raphael Offenbecker
raphael@mapric.com.br

www.mapric.com.br
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Rua Gerivatiba, 207
Butantã – São Paulo
Central de Relacionamento com o Consumidor (CRC):
0800 703 63 63

Johnson & Johnson:
lado a lado com os brasileiros há quase 80 anos
Ao longo de sua trajetória no país, empresa investe em ações que se tornaram
referência e aproximaram suas marcas cada vez mais dos brasileiros
A Johnson & Johnson está presente na vida dos brasileiros há quase 80
anos, desenvolvendo produtos inovadores e de alta qualidade para saúde
e beleza dos consumidores. A empresa inaugurou categorias importante no
Brasil, como proteção solar, com SUNDOWN® em 1984, absorventes íntimos
femininos, com MODESS® em 1934, e produtos para higiene dos bebês, com
JOHNSON’S® baby em 1937. Ao longo de sua trajetória no País, a companhia
criou um vínculo emocional com seus consumidores, cuidando da saúde e
inspirando carinho entre as pessoas. E é por isso que a Johnson & Johnson
continua a ser líder de mercado em diversos setores em que atua.
A empresa também marcou a história de muitos brasileiros por meio de
ações promocionais divertidas que marcaram época e ajudaram milhares de
brasileiros a desenvolverem hábitos mais saudáveis. Quem não se lembra do
concurso Bebê JOHNSON’S®, que surgiu em 1965 e até hoje é uma expressão
utilizada para denominar bebês bonitos e saudáveis? Ou do homenzinho
azul, da marca COTONETES®? Ou da icônica campanha do Pimentão de
SUNDOWN®, que chamou a atenção da população sobre a necessidade de
se proteger contras os raios solares.
Para fortalecer ainda mais essa relação de carinho com os Brasileiros, a
Johnson & Johnson decidiu apoiar a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014™,
sendo a única empresa patrocinadora oficial do segmento de cuidados com
a saúde. Com o movimento CARINHO INSPIRA CARINHOTM, a companhia
quer aproveitar a grande exposição do mundial de futebol para fazer
com que todos os brasileiros acreditem que têm o poder de fazer coisas
extraordinárias por meio do carinho, como cuidar da saúde e bem-estar
dos outros. A campanha teve início com uma série de filmes que retratam
a importância do carinho – tanto pequenos, quanto grandes atos – com o
objetivo de tornar o mundo um lugar mais carinhoso. Para assistir os filmes
acesse www.youtube.com/careinspirescare.
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3M

ANACONDA

AVON

BELLIZ

ABELHA RAINHA

ANGUA

BARRO MINAS

BELSOFT-SKALA

ÁGUA DE CHEIRO

ANNA PEGOVA

BARUEL

BERACA

ARCADE LATAM S.A
AV DAS NAÇÕES UNIDAS 12.399
CJ 98 E 99 B
CEP 04578-000
SÃO PAULO - SP

BASF

BETULLA

ARCH QUIMICA

BEAUTY COLOR

BIC

BEAUTY SEVEN

BIDY

3 M DO BRASIL LTDA
ROD. ANHANGUERA KM 110 - S/N
CEP 13181-900
SUMARÉ - SP
ABELHA RAINHA IND COM COSM LTDA
ROD BR 153 - KM 1286
CEP 74933-625
APARECIDA DE GOIÂNIA - GO
FANAPE-FÁBRICA NACIONAL DE PERFUMES S/A
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 2.113 - 3 ANDAR
CEP 01452-001
SÃO PAULO - SP

AJINOMOTO

AJINOMOTO DO BRA IND.COM
DE ALIMENTOS LTDA
RUA JOAQUIM TÁVORA, 541
CEP 04015-901
SÃO PAULO - SP

AKZON NOBEL

AROMAGIA

ALLERGISA

Associados

ABIHPEC
Lista atualizada até: outubro de 2012
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ARCADE

ALBÉA

DELLY KOSMETIC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA
ESTRADA DO PEDROGOSO 3229
CEP 23078-450
RIO DE JANEIRO - RJ
ALLERGISA PESQUISA DERM COSM LTDA
AV DR ROMEU TÓRTIMA, 452
CEP 13084-791
CAMPINAS - SP

AMEND

ART BEL COSM IND COM LTDA
AL. DOS NHAMBIQUARAS, 1770 - 10º ANDAR
CEP 04090-004
SÃO PAULO - SP

AMWAY

AMWAY DO BRASIL LTDA
RUA JULIO DINIZ, 56 - 7º AO 18º ANDAR
CEP 04547-090
SÃO PAULO - SP

CHIMICA BARUEL LTDA
AV ENG LUIS CARLOS BERRINI, 1140
5º ANDAR
CEP 04571-010
SÃO PAULO - SP

FLAGIAN IMP EXP LTDA
RUA JACERU 63
CEP 04705-000
SÃO PAULO - SP

AKZO NOBEL LTDA
RODOVIA AKZO NOBEL N 707 PORTÃO A
CEP 13295-000
ITUPEVA - SP

ALFAPARF

EMDIMNAL EMPR DISTR MERC NAC LTDA
RUA AMARO LANARI JUNIOR, 160
CEP 35164-552
IPATINGA - MG

XIKSIS IND COSM LTDA
RUA ACÁCIO FERREIRA 180
CEP 06790-000
TABOÃO DA SERRA - SP

ARCH QUÍMICA BRASIL LTDA
RUA ALCIDES RICHARDINI NEVES, 12
12º ANDAR
CEP 04575-050
SÃO PAULO - SP

TPI MOLPLASTIC LTDA
VALENTINA DE MELLO
FREIRE BORENSTEIN, 233
CEP 08735-270
MOGI DAS CRUZES - SP

AVON COSMÉTICOS LTDA
AV INTERLAGOS, 4300
CEP 04660-907
SÃO PAULO - SP

CASA ADELINO PRODS ANACONDA LTDA
AV CELSO GARCIA, 676
CEP 03014-000
SÃO PAULO - SP

BASF S.A
AV FARIA LIMA, 3600 - 8º AO 14º ANDAR
CEP 04538-132
SÃO PAULO - SP
BONYPLUS IND E COM IMP COSMÉTICOS
RUA RIO AMAZONAS, 703
CEP 83322-040
PINHAIS - PR

WNF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RUA DR MÁRIO PINTO SERVA 65
CEP 02555-090
SÃO PAULO - SP

BEAUTY SEVEN COMÉRCIO
DE COSMÉTICOS LTDA
ALAMEDA DOS EUCALIPTOS,158
CEP 41820-760
SALVADOR - BA

ASSESSA

BEL COL

ASSESSA INDÚSTRIA COM E EXPORT LTDA
RUA CARDOSO QUINTÃO 110
CEP 21381-460
RIO DE JANEIRO - RJ

ATIVA

ATIVA DISTR LOGÍSTICA LTDA
RUA 12 DE SETEMBRO, 1119
CEP 02052-001
SÃO PAULO - SP

AVERT/ZURITA

AVERT LABORATORIOS LTDA.
RUA DOMINGO GRAZIANO 104
CEP 13660-718
ARARAS - SP

AVISA

AVISA ASS VIG SANITÁRIA
TEC M. AMBIENTE LTDA
RUA JOSÉ MARIA LISBOA, 275
CEP 01423-000
SÃO PAULO - SP

BELQUIMICA ESPAÑOLA
COM IMP EXP DE COSM
RUA CACHOEIRA 463
CEP 06413-000
SÃO PAULO - SP

BELCORP

BELCORP TRADING DO BRASIL
IMPORT E EXPORT LTDA
AVENIDA NACÇÕES UNIDAS 12901
CONJ 201 E 202 TORRE NORTE
CEP 04578-910
SÃO PAULO - SP

BELEZA NA WEB

BELEZA.COM COMERCIO
DE PROD DE BEL E SERV CAB LTDA
AV MOACI 965
CEP 04083-002
SÃO PAULO - SP

BELLADONNA

ESTHETIC IND COM COSM LTDA
RUA PROFESSOR CELLESTINO
BOURROUL 309 - 315/323
CEP 02710-000
SÃO PAULO - SP
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BELLIZ IND COM IMP EXP LTDA
AV JUSCELINO KUBISTCHEK, 28 - CJ 51
CEP 04543-000
SÃO PAULO - SP
MASTER LINE DO BRASIL LTDA
RUA ITUIUTABA, 175
CEP 38020-310
UBERABA - MG
BERACA SABARÁ QUÍMICOS
E INGREDIENTES S.A.
RUA EMÍLIA MARENGO,682 - 2º ANDAR
CEP 03336-000
SÃO PAULO - SP
BETULLA COSM LTDA
RUA DOS BOTUCUDOS, 287
CEP 09980-170
DIADEMA - SP
BIC BRASIL S/A
RUA OSASCO 1744
CEP 07750-000
CAJAMAR - SP
BIDY TECNOLOGIA COSM
AV ANTONIO PINTO CATÃO, 18
CEP 13820-000
JAGUARIÚNA - SP

BIO COMPANY

BIO COMPANY COSM LTDA EPP
AV JURUA 105 - GALPAO 08
CEP 06455-010
BARUERI - SP

BIO EXTRATUS

BIO EXTRATUS COSM NATURAIS LTDA
ROD MG 123 KM 1,0 - S/N
CEP 35950-000
ALVINÓPOLIS - MG

BIOCAP

BIOCAP IND COSM LTDA
AV TIRADENTES, 777
CEP 75380-000
TRINDADE - GO

BIOKOSMA

IND FARM E PERF BIOKOSMA LTDA
AV SEN CESAR LACERDA VERGUEIRO, 1011
CEP 13603-013
ARARAS - SP
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BIOSEVE

INTENSE CARE IND COM COSM LTDA
RUA PARAÍBA DO SUL, 83
CEP 04412-100
SÃO PAULO - SP

BIOTOX

BIOTOX CONSULT
EM BIOFARMACOTOXICOLOGIA
R FLORÊNCIO DE ABREU, 1709 - SALA 34
CEP 14015-060
RIBEIRÃO PRETO - SP

BIOTROPIC

AKLA IND COSM LTDA
RUA DULCE MARTINS DE SOUZA, 80
CEP 29164-140
SERRA - ES

BONAFFIDE

LUZ IND COM COSM LTDA
RUA JOSÉ LUIZ DA ROCHA, 07
CEP 29164-141
SERRA - ES

BONIQUET

BBP IND DE CONSUMO LTDA
R CARLOS COIMBRA DA LUZ, 57 - ANEXO A
CEP 09810-110
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

BRASIL ERVAS

ALVA COSMÉTICOS LTDA
RUA SANTOS 208
CEP 30421-318
BELO HORIZONTE - MG

BRAZILIAN SECRETS HAIR

IN NOVADERMO COM.
DE COSMÉSTICOS ESPECIAIS LTDA
RUA ALCANTARA MACHADO 44 - 2º AND
CEP 20081-010
RIO DE JANEIRO - RJ

BRAZMO

BANDEIRANTE BRAZMO IND COM LTDA
AV. ALBERTO SOARES SAMPAIO, 1240
CEP 09380-000
SÃO PAULO - SP

BRIL COSMÉTICOS/ GRUPO BOMBRIL
BRIL COSMÉTICOS S.A
VIA ANCHIETA KM 14 S/N
CEP 09696-000
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

CADIVEU PROFISSIONAL

BR BEAUTY COSMÉTICOS
COMERCIO IMP EXPO LTDA
AVENIDA NOVE DE JULHO, 4939 - 10°
ANDAR - TORRE EUROPA
CEP 01407-200
SÃO PAULO - SP

CALMAR - SAINT GOBAIN

MEADWESTVACO CALMAR
BR PRODS PLAST
AV SANTA MARINA, 394 - BLOCO A / B
CEP 05036-903
SÃO PAULO - SP

CASA GRANADO

CASA GRANADO LAB FARM DROG LTDA
TRAV DO COMÉRCIO, 17
CEP 20010-080
RIO DE JANEIRO - RJ

CBESA

COMPANHIA BRASILEIRA
DE ESTERILIZAÇÃO
RODOVIA DOM PEDRO 1 KM 89,5
CEP 13240-000
JARINU - SP

CERAS JOHNSON

CERAS JOHNSON LTDA
AV. DAS AMÉRICAS 500
BLOCO 12, LOJA 101
CEP 22640-100
RIO DE JANEIRO - RJ

CHEMYUNION

CHEMYUNION QUÍMICA LTDA
JOSÉ DE OLIVEIRA CASSU 447
CEP 18103-065
SOROCABA - SP

CHROMAVIS DO BRASIL

CHROMAVIS DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RUA ÁRTICO 327 - GRANJA VIANA II
CEP 06707-170
SÃO PAULO - SP

CLARIANT

CLARIANT S.A
AV NAÇÕES UNIDAS, 18001
CEP 04795-000
SÃO PAULO - SP

COFERLY

COFERLY COSMÉTICA LTDA
RUA EURICLIDES FORMIGA , 10/30
CEP 06714-300
COTIA - SP

COIM BRASIL

COIM BRASIL LTDA
RUA ANGELO BEVILACQUA Nº 527
CEP 13280-000
VINHEDO - SP

COLGATE PALMOLIVE

COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA
RUA RIO GRANDE,752
CEP 04018-002
SÃO PAULO - SP

COLOR WAY

COLOR WAY IND COM LTDA
ESTR VELHA DA BALSA, 40
CEP 06419-300
SANTANA DE PARNAÍBA - SP

COMBE

ADVERTISING ASS PLAN E PROP LTDA
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 2894 - CJ 21
CEP 01451-000
SÃO PAULO - SP

CONDOR

CONDOR S.A
RUA AUGUSTO KLIMMEK, 325
CEP 89290-000
SÃO BENTO DO SUL - SC

CONTÉM IG

CONTÉM 1G S.A
RUA SÃO PAULO, Nº 500
CEP 13876-009
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

COPELI

COPELI COSM E PERFS LTDA
ESTR DE CAUCAIA DO ALTO, 7522
CEP 06727-190
COTIA - SP

COSBRASIL

COSBRASIL IND COM COSM LTDA
ESTR MUNICIPAL VER ALVARO
ALESSANDRI - CX POST 87
CEP 12914-001
BRAGANÇA PAULISTA - SP

COSMÉTICOS MARU

COSMÉTICOS MARU LTDA
RUA PROFESSOR PASCHOAL PACCHI, 69
CEP 01544-070
SÃO PAULO - SP

CREMER / TOPZ COSMÉTICOS

CREMER S.A
AV DAS NAÇÕES UNIDAS Nº 4.777
CEP 05477-902
SÃO PAULO - SP
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CRIAR PESQUISAS

CRIAR PESQUISAS E PROJETOS
LABORATORIAIS LTDA
RUA PORTO ALEGRE 333 - CONJ 74
CEP 03185-020
SÃO PAULO - SP

CRISTHAL

LABORATÓRIO CRISTHAL
IND DE COSM EIRELI
RUA ARTHUR BERNARDES 405
CEP 92130-290
CANOAS - RS

CRODA

DERMAGE

EMOLY

DOW BRASIL

ENERGIZER

CCD COSM CIET DERM IND COM LTDA
RUA AGUIAR MOREIRA, 480
CEP 21041-070
RIO DE JANEIRO - RJ
DOW BRASIL S.A
AV NAÇÕES UNIDAS 14171 - DIAMONND
TOWER
CEP 04795-100
SÃO PAULO - SP

DOW CORNING

CRODA DO BRASIL LTDA
RUA CRODA, 580
CEP 13054-710
CAMPINAS - SP

DOW CORNING DO BRASIL LTDA
AV DAS NAÇÕES UNIDAS, 12.399 - 10
ANDAR CJ. 109-B
CEP 04578-000
SÃO PAULO - SP

D’AGUA NATURAL

DRAGOCO

ROCHADEL COM IND COSM LTDA
R: COMENDADOR TAVARES, 167
CEP 90230-020
PORTO ALEGRE - RS

DALMATIA-COSMIATRIC

BIOLAB DERMOCOSMETICOS LTDA
RUA DAS OLIMPIADAS 242 3º ANDAR
CEP 04551-000
SÃO PAULO - SP

DALTOMARE

D´ALTOMARE QUÍMICA LTDA
RUA AMÉRICA CENTRAL 190 - 196/220
CEP 04755-010
SÃO PAULO - SP

DANA

SYMRISE AROMAS E FRAGRÂNCIAS LTDA
RUA ALEXANDRE GUSMÃO, 568
CEP 04779-900
SÃO PAULO - SP

DROM FRAGRANCES

DROM INTERNACIONAL FRAGR
IND E COM LTDA
VIA NATALINO VERDI, 120 - CX POSTAL 19
CEP 13515-000
CHARQUEADA - SP

DU PLESSIS

DU PLESSIS COM IMP EXP LTDA
RUA NOVA YORK, 986
CEP 04560-002
SÃO PAULO - SP

PERFS DANA DO BRASIL LTDA
AV DAS NAÇÕES UNIDAS, 10989 - 8º
ANDAR CJ 82
CEP 04578-000
SÃO PAULO - SP

ECOSMETICS SALON

DAVENE

ELISAFER

CRIASIM PRODS DE HIGIÊNE LTDA
RUA PRESTES MAIA 831
CEP 09930-270
DIADEMA - SP

DE SIRIUS

DE SIRIUS COSM LTDA
VEREADOR MÁRIO CARDOSO FERREIRA,
611 - DISTRITO INDUSTRIAL
CEP 94836-195
ALVORADA - RS

ECOSMETICOS SALÃO LTDA
RODOVIA BR 101, KM 888 S/N
CEP 45995-970
TEIXEIRA DE FREITAS - BA
ELISAFER DISTRIBUIDORA
DE COSMÉTICOS LTDA
RUA AMAZIL MARCELINA DAS DORES 20
CEP 13240-000
JARINÚ - SP

EMBELLEZE

PHITOTERAPHIA BIOFITOGENIA
LAB BIOTA LTDA
AV EMBAIXADOR ABELARDO BUENO 199
SALA 201
CEP 22775-040
RIO DE JANEIRO - RJ

EMOLY INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA
RUA DONA MARIA FIDELIS, 184
CEP 09950-350
DIADEMA - SP
ENERGIZER GROUP DO BRASIL
IMP.EXP. E COM LTDA
AV ENG LUIS CARLOS BERRINI 550
9 ANDAR -CJ 91
CEP 04571-000
SÃO PAULO - SP

FIRMENICH & CIA LTDA
ROD RAPOSO TAVARES, KM 26,150
CEP 06717-000
COTIA - SP

FLEUR D’AMORE DO BRASIL

ELEGÂNCIA DISTRIBUIDORA
DE COSMÉTICOS LTDA
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 11.541
8 ANDAR
CEP 04578-907
SÃO PAULO - SP

HARMONY AROMA CHEMICALS
& NATURAL PRODUCTS LTDA
RUA MILTON ALVES 83
CEP 06612-120
JANDIRA - SP

FLORA COSMÉTICOS

EVONIK DEGUSSA BRASIL LTDA
ALAMEDA CAMPINAS 579 - 3 AO 12 ANDAR
CEP 01404-000
SÃO PAULO - SP

EXCEED

EXCEED COSMÉTICOS LTDA
RUA CORONEL BENTO BICUDO 878
CEP 02912-000
SÃO PAULO - SP

FABER CASTELL

FILAG DO BRASIL COM E IMP
COSMÉTICOS S/A
RUA GENERAL FURTADO
NASCIMENTO 740 - CJ 23
CEP 05465-070
SÃO PAULO - SP

FIRMENICH

ESTÉE LAUDER COMPANIES

EVONIK DEGUSSA BRASIL LTDA

FILAG

FLORA PRODUTOS DE HIGIENE
E LIMP LTDA
AV JUSCELINO KUBTSCHEK 1700
EDIFÍCIO PLAZA JK, 3° ANDAR
CEP 04543-000
SÃO PAULO - SP

FRAGRANCE EXPERTISE

FRAGRANCE EXPERTISE INTERNATIONAL
RUA DR SODRÉ, 122 - CJ 11/12
CEP 04535-110
SÃO PAULO - SP

A.W FABER CASTELL S.A
RUA CEL JOSÉ AUGUSTO
DE OLIVEIRA SALLES , 1876
CEP 13570-820
SÃO CARLOS - SP

FRALDAS KISSES

FAREVA ITUPEVA

FREEDOM

FAREVA DESEN.FAB ACOND
PROD COSM HIG LIMP LTDA
R. AMÉRICO SIMÔES 620
CEP 13295-000
ITUPEVA - SP

FAV 105

FAV 105 FRAGRANCES LTDA
AV JOÃO BARRETO DE MENEZES, 366
CEP 04370-000
SÃO PAULO - SP

FEITIÇOS AROMÁTICOS
LLE THAROUT IND E COM
PROD ESOT LTDA EPP
B B VARELA 168
CEP 08240-173
SÃO PAULO - SP

MIDIZ IND COM DE FRALDAS LTDA
RUA PRIMÁRIA 2 - Q8 MÓD 21-23
CEP 74980-970
AP DE GOIÂNIA - GO
FREEDOM COSM LTDA
RUA VERAVA, 61
CEP 04730-010
SÃO PAULO - SP

GASPAROTTO

GASPAROTTO LABATE & CIA LTDA
RUA ENG PEGADO, 520
CEP 03430-003
SÃO PAULO - SP

GENOMMA LAB

GENOMMA LABORATORIES DO BRASIL LTDA
AV ALFREDO EGIDIO DE SOUZA
ARANHA 75 - 1ª ANDAR
CEP 04726-170
SANTO AMARO - SP
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GERMED PHARMA

GERMED FARMACEUTICA LTDA
RUA DR EMILIO RIBAS 188 - 8º ANDAR
CEP 13025-140
CAMPINAS - SP

GETS

GETS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
AV NETUNO, 32 - SALA 01
CEP 06541-015
SANTANA DE PARNAÍBA - SP

GIVAUDAN

GIVAUDAN DO BRASIL LTDA
AV ENG BILLINS, 2185
CEP 05321-010
SÃO PAULO - SP

GLAXOSMITHKLINE

GLAXOSMITH KLINEBRASIL LTDA
RUA VICTOR CIVITA, 66 - B 1 ED 5 SL 302
CEP 22775-044
RIO DE JANEIRO - RJ

GOJO

GOJO AMÉRICA LATINA LTDA
AL. DOS NHAMBIQUARAS 1770 - CJ 105
CEP 04090-004
SÃO PAULO - SP

GREENWOOD

GREENWOOD IND COM LTDA
RUA PROFA CÉLIA ASSE JACOB, 127
CEP 18143-000
SÃO ROQUE - SP

GRUPO AEROGÁS

ENVASAMENTO TECNOLOGIA
DE AEROSOIS LTDA
AV ALBERTO JOACKSON BYINGTON, 2870
CEP 06276-000
OSASCO - SP

GRUPO BOTICÁRIO

BOTICA COM FARMACÊUTICA S.A
AV RUI BARBOSA, 3450
CEP 83055-900
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

GRUPO REALGENS

TERRA BRASILIS SABONETE
E COSMÉSTICOS LTDA
BR 116 KM 85 N 14 - BARRAÇÃO 1
CEP 83413-115
COLOMBO - PR

GRUPO SUISSA

SUISSA IND COM LTDA
RUA JOAQUIM GONÇALVES, 52
CEP 26262-020
NOVA IGUAÇÚ - RJ
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GUF

IMPALA

HELCLA BRANDS

INDAFARMA

GUF IND QUIM E FARMACÊUTICA LTDA
AV CONSTANCIO VIEIRA, S/N
CEP 49200-000
ESTÂNCIA - SE
PAIVA LINHARES IND. E COMERCIO LTDA
RUA DA GAVEA Nº 765
CEP 02121-020
SÃO PAULO - SP

HENKEL

HENKEL LTDA
AV PAULISTA,777 - ED. VIKING CJ T1 E T2
CEP 01311-100
SÃO PAULO - SP

HEPACHOLAN

LAB HEPACHOLAN S.A
AV MANOEL MONTEIRO DE ARAÚJO, 1051
CEP 05113-020
SÃO PAULO - SP

HERBALIFE

HERBALIFE INT DO BRASIL LTDA
RUA MARINA CIUFULI ZANFELICE, 371
CEP 05040-000
SÃO PAULO - SP

HIDRAN

SAYLUJ IND COM LTDA
ESTR DOS BANDEIRANTES, 2265 - TAQUARA
CEP 22710-571
RIO DE JANEIRO - RJ

HOT FLOWERS

NS PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA
AV COMENDADOR DR SANTORO MIRONE, 631
CEP 13347-300
INDAIATUBA - SP

HYPERMARCAS

HYPERMARCAS S/A
AV JUSCELINO KUBITSCHEK ,1830 5 ANDAR
CONDOMINIO SÃO LUIS TORRES 3 E 4
CEP 04543-900
SÃO PAULO - SP

IDEAL

LEMOS & RAGO LTDA
RUA SEIS 80
CEP 34000-000
NOVA LIMA - MG

IFF

IFF ESSÊNCIAS E FRAGRÂNCIAS LTDA
AV. HONÓRIO ALVARES PENTEADO, 604
CEP 06543-320
SANTANA DE PARNAÍBA - SP

JOHNSON&JOHNSON

LAB AVAMILLER COSM LTDA
RUA SANTANA DE IPANEMA, 2222
CEP 07220-010
GUARULHOS - SP

JOHNSON&JOHNSON IND
COM PRODS SAÚDE LTDA
RUA GERIVATIBA, 207
SS AO 7º - 16/17/19 AND
CEP 05501-900
SÃO PAULO - SP

INDAFARMA INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE COSM LTDA
RODOVIA ENGENHEIRO ERMENIO
DE OLIVEIRA PENTEADO KM 57,5 S/N
CEP 13330-970
INDAIATUBA - SP

K&G

K&G IND COM LTDA
RUA KARL KIELBLOCK, 891
CEP 13290-000
LOUVEIRA - SP

INOAR

ALEKOSMÉTICA COM. DE COSMÉTICOS LTDA
AV. MARECHAL CASTELO BRANCO 801
CEP 06790-070
TABOÃO DA SERRA - SP

IONQUÍMICA

KAPEH COSMÉTICOS LTDA ME
AVENIDA OSWALDO CRUZ, 418
CEP 37190-000
TRÊS PONTAS - MG

ISP

KELMA COSMÉTICOS

ISP DO BRASIL LTDA
AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES,
10735 - BL 01
CEP 05095-035
SÃO PAULO - SP

FIBRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE COSMÉTICOS LTDA
RODOVIA EDGARD
MAXIMO ZAMBOTO S/N - KM 71
CEP 13240-000
JARINU - SP

NETWORK BEAUTY & FASHION COSM LTDA
RUA SARGENTO OSVALDO, 142
CEP 03069-020
SÃO PAULO - SP

JAFRA

DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMÉTICOS
AV JUREMA 137
CEP 04079-002
SÃO PAULO - SP

JCS

JCS IND COM IMP EXP COSM LTDA
RUA CÍCERO DANTAS, 118
CEP 06713-230
COTIA - SP

JEQUITI

SS COMÉRCIO DE COSM E PROD HIG
PESSOAL LTDA
AV DAS COMUNICAÇÕES 927
CEP 06278-000
OSASCO - SP

KANITZ 1900 COSM LTDA
RUA VAZ DE TOLEDO, 171
CEP 20780-150
RIO DE JANEIRO - RJ

KAPEH COSM

POLYTECHNO IND QUIMICAS LTDA
RUA ROSA MAFEI, 563
CEP 07177-110
GUARULHOS - SP

ITALLIAN COLOR

KANITZ

KERT

KERT IND COM COSM LTDA
RUA ANTONIO ANTENOR NOGUEIRA, 55
CEP 06790-030
TABOÃO DA SERRA - SP

KEUNE

OVERSEAS IMP EXP COSM LTDA
RUA DOUTOR GENEROSO BORGES, 390
1º ANDAR
CEP 80440-010
CURITIBA - PR

KIMBERLY-CLARK BRASIL

KIMBERLY CLARK BRASIL
IND COM PRODS HIG LTDA
RUA DAS OLIMPÍADAS, 205 - 6º ANDAR
CEP 04551-000
SÃO PAULO - SP

KOLDERMA

KOLDERMA INSTITUTO
DE PESQUISA CLÍNICA LTDA
RUA DELFINO CINTRA 584 - BOTAFOCO
CEP 13020-100
CAMPINAS - SP

286

KOLOSS

LIPSON

L’ ESSENCE

LOCCITANE

KOLOSS COSM LTDA
RUA PAISSANDU, 1896
CEP 17205-119
JAÚ - SP

LIPSON COSM LTDA
RUA INCO, 210
CEP 09961-370
DIADEMA - SP

MÁRCIA COSMÉTICOS

PERFUMARIA MÁRCIA LTDA
RUA VICTOR CIVITA, 66 - BLOCO 04
SL 525 COND. OFFICE PARK
CEP 22775-044
RIO DE JANEIRO - RJ

MELHORAMENTOS

NASHA

MELORA

NATIVA E NATHURAL

MELHORAMENTOS PAPÉIS LTDA
RUA TITO, 479
CEP 05051-000
SÃO PAULO - SP

LOCCITANE DO BRASIL
RUA ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS
S/N - UNIDADE 11 E 12
CEP 13213-000
SÃO PAULO - SP

MARIAH

MARIAH PRODUTOS DE BELEZA LTDA
RUA JOSÉ MARQUES RIBEIRO 510
CEP 07750-000
CAJAMAR - SP

MELORA DO BRASIL PRODS DERMATOL LTDA
RUA DR. RENATO PAES BARROS 750 CJ 61, 62 E 63
CEP 04530-001
SÃO PAULO - SP

L´ACQUA DI FIORI

L’ORÉAL

MARJAN FARMA

MEMPHIS

LABORATÓRIO ANDRÔMACO

LUVEX

MARY HILL

MERCK

LAL CLÍNICA

MAC PAUL

MARY KAY

MIDAS BEAUTY

PETITE MARIE QUIM FINA
IND COM PROD QUIM LTDA
RUA COBALTO, 325
CEP 08586-120
ITAQUAQUECETUBA - SP
IPEC - IND DE PERFUMARIA E COSM LTDA
AV BRASIL, 1666 - 14 AND
CEP 30140-003
BELO HORIZONTE - MG
LABORATÓRIO ANDRÔMACO LTDA
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 2013 - B
CEP 01452-001
SÃO PAULO - SP
LAL CLÍNICA PESQUISA
E DESENVOLVIMENTO LTDA
RUA.MARQUÊS DE ITÚ, 331
CEP 13276-245
VALINHOS - SP

LANGE

LANGE COSMÉTICOS LTDA
ROD FLORIANO CAMARGO BARROS, 915
KM 01
CEP 18285-000
CESÁRIO LANGE - SP

LATELIER

L’ATELIER PARFUMS IND
COM ESSENCIAS LTDA
RUA PTOLOMEU, 54
CEP 04762-040
SÃO PAULO - SP

LECLAIR

LECLAIR IND COM PERF COSM LTDA
RUA ALFREDO PINTO, 656
CEP 83050-320
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

LINUS

LINUS SOLUÇÕES
INTELIGENTES EM GESTÃO
AV PAULISTA 509 - CJ 1208
CEP 01311-000
SÃO PAULO - SP

PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA
RUA SÃO BENTO, 08 - 5º ANDAR
CEP 20090-010
RIO DE JANEIRO - RJ
LUVEX IND DE EQUIP DE PROTEÇÃO LTDA
RUA DONA MARGARIDA,885
CEP 90240-611
PORTO ALEGRE - RS
MAC PAUL COSMÉTICOS LTDA
RUA TESTA 84
CEP 13820-000
JAGUARIÚNA - SP

MAHOGANY

LAB SKLEAN DO BRASIL LTDA
AV LOURENÇO BELLOLI, 1010
CEP 06268-110
OSASCO - SP

MANDOM

MANDOM CORPORATION IMP EXP LTDA
RUA CONSELHEIRO FURTADO, 562
CEP 01511-000
SÃO PAULO - SP

MANE

MANE DO BRASIL IND COM LTDA
AV INDIANÓPOLIS, 1460
CEP 04062-001
SÃO PAULO - SP

MAPPEL

MAPPEL IND DE EMBALAGENS LTDA
RUA MIRO VETORAZZO, 1619
CEP 09820-135
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

MARCHETTI

GOTA D’ORVALHO IND COM COSM LTDA
RUA CEARÁ, 132
CEP 99500-000
CARAZINHO - RS

MARJAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RUA GIBRALTAR 165/195
CEP 04755-070
SÃO PAULO - SP

DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA
RUA JOÃO ELUSTONDO FILHO, 175 - FUNDOS
CEP 91140-450
PORTO ALEGRE - RS

MARY HILL PERFUMES LTDA
R AUGUSTO DE ALMEIDA BATISTA, 1410/1420
CEP 06826-280
EMBU - SP
MARY KAY DO BRASIL LTDA
AV ARUANÃ 280/352
CONSOMÍNIO WLC - GALPÃO ÁFRICA
CEP 06540-400
BARUERI - SP

M.V.S MARICATO INDÚSTRIA
DE COSMÉTICOS EPP
RUA IMPERIAL 697
CEP 15015-610
SÃO PAULO - SP

MAVARO

MINANCORA

MAVARO INDÚSTRIA
DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
RUA BREJO ALEGRE 348
CEP 04557-051
SÃO PAULO - SP

MINANCORA & CIA LTDA
RUA DONA FRANCISCA, 14795
CEP 89239-270
JOINVILLE - SC

MONY

MAXILINE

MONY INDUSTRIAL LTDA
ROD PRES DUTRA KM 214,5 - 905
CEP 07210-900
GUARULHOS - SP

MAXIBRASIL IND COSM LTDA
RUA LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 671
CEP 31230-552
BELO HORIZONTE - MG

MEDCIN

MUNDIAL S/A

MEDCIN INSTITUTO DA PELE
AV DR CARLOS DE MORAES BARROS, 304-A
CEP 06023-000
OSASCO - SP

MEGA PLAST

MEGA PLAST S. A. EMBALAGENS
R CARDOSO DE ALMEIDA N.º 788
CONJ 63 E 64
CEP 05013-001
SÃO PAULO - SP

MERCK S.A
RUA SÃO PAULO, 30 - PVMTO2
CEP 06465-130
BARUERI - SP

MUNDIAL S/A PRODUTOS DE CONSUMO
RUA PARAÍSO 148 - 15º ANDAR CONJ 151
CEP 04103-000
SÃO PAULO - SP

MZ COSMÉTICOS

MZ COSM LTDA
RUA BARRA DO TIBAGI, 176
CEP 01128-000
SÃO PAULO - SP

NASHA INTERNATIONAL COSM LTDA
RUA FRANCISCO D’AMICO, 195
CEP 06785-290
TABOÃO DA SERRA - SP
GUS & VICKI AROMA IND COM LTDA
AV RAINHA 316
CEP 13803-350
MOGI MIRIM - SP

NATUFLORA

NATURELLE IND COM PROD NATURAIS LTDA
R HOWARD ARCHEBALDI ACHESON JR,623
CEP 06711-280
COTIA - SP

NATURA

NATURA COSMÉTICOS S/A
ROD ANHANGUERA, S/N KM 30,5
CEP 07750-000
CAJAMAR - SP

NATURAL LINE

NATURAL LINE COSM LTDA
AV MUTINGA, 4445
CEP 05110-000
SÃO PAULO - SP

NAZCA

NAZCA COSM IND COM LTDA
ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG 1.620
CEP 09851-550
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

NIELY

NIELY DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA
RUA DR. BARROS JUNIOR, 1199
CEP 26215-072
NOVA IGUAÇU - RJ

NÍVEA

BDF NÍVEA LTDA
RUA ALEXANDRE DUMAS, 1711 ED. BIRMANN 11 - 6º E 7º ANDAR
CEP 04717-004
SÃO PAULO - SP

NUNAAT

M. CASSAB COM IND LTDA
AV DAS NAÇÕES UNIDAS, 20882
CEP 04795-000
SÃO PAULO - SP

NUPIL

CONDOR BRASIL IND COM COSM LTDA
RUA DR. SERGIO MACHADO BRAUNER 73
CEP 07600-000
TERRA PRETA - MAIRIPORÃ - SP
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PHISÁLIA

OLEAK

PHLORECEAE COSMÉTIQUE

DRAGÃO QUÍMICA INDÚSTRIA E COMERCIO EPP
RUA LUTERO, 650
CEP 06715-400
COTIA - SP
OLEAK INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA
RUA RONDONIA 186
CEP 06703-710
COTIA - SP

OPEN TRADE

OPEN TRADE EXPORTAÇÃO
E IMPORTAÇÃO LTDA
RUA PEDRO FERREIRA 81 - 1 ANDAR
CEP 88301-030
ITAJAI - SC

OXITENO

PROCTER & GAMBLE

PERFAM

INTERNET DIGITAL BOULEVARD LTDA
RUA ARMANDO LAMBERTINI, 2-90
CEP 17039-720
BAURU - SP

PETÚNIA

PETUNIA IND COM LTDA
AV CORONEL OSCAR PORTO, 813
11º ANDAR
CEP 04003-004
SÃO PAULO - SP

PHARMAKIN

PHARMAKIN COMÉRCIO
DE COSMÉTICOS LTDA
AV ANGELICA 2503 CJ 57
CEP 01227-200
SÃO PAULO - SP

RECKITT BENCKISER LTDA
ROD RAPOSO TAVARES, 8015 - KM 18
CEP 05577-900
SÃO PAULO - SP

RENTCO

RENTCO DO BRASIL IND COM LTDA
AV OTAVIANO ALVES DE LIMA, 19/20
CEP 05101-000
SÃO PAULO - SP

PIC QUIMICA E FARMACÊUTICA LTDA
AV PORTUGAL
(ESTRADA DA CAPELA VELHA), 263
CEP 06690-280
ITAPEVI - SP

PAOLI BRASIL COSMÉTICOS

ATALANTA LAB COSM LTDA
RUA PASSADENA, 115
CEP 06715-864
COTIA - SP

RECKITT BENCKISER

PIC

POCHET

PAYOT

REALGEM’S DO BRASIL IND COSM LTDA
RUA FONSO PENA, 935
CEP 82530-280
CURITIBA - PR

PHL INDÚSTRIA E COMERCIO
DE COSMÉTICOS LTDA
RUA DR. ELIAS CESAR 55 - SL 506
CEP 86015-640
LONDRINA - PR

OXITENO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 1343
7º ANDAR
CEP 01317-910
SÃO PAULO - SP
PAOLI BRASIL COSMÉTICOS
IND COM IMP E EXP LTDA
ROD. IVO SILVEIRA KM 1 1400
GALPÃO 2 E 3
CEP 88355-201
BRUSQUE - SC

REALGEM’S

PHISÁLIA PRODS BELEZA LTDA
AV DR ALBERTO JACKSON BYINGYON,
2830 A
CEP 06276-000
OSASCO - SP

RISHON COSMÉTICOS

BELGOMAT REPRESENTAÇÕES S/C LTDA
RUA ALAMEDA CANTANHEDE, 300
CEP 13342-410
INDAIATUBA - SP
PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A
AV MARIA COELHO AGUIAR, 215
BL E - 4º ANDAR
CEP 05805-000
SÃO PAULO - SP

PROMAG

PROMAG IND COM LTDA
RUA DOS CHANÉS, 535
CEP 04087-032
SÃO PAULO - SP

PROTTA

PHARMACOSMÉTICA S.A
RUA PEREIRA DA FONSECA,301
CEP 18103-043
SÃO PAULO - SP

RACCO

BAYONNE COSM LTDA
RUA PAUL GARFUNKEL 455 - CIC
CEP 81450-080
CURITIBA - PR

RASTRO

QUÍMICA RASTRO LTDA
AV PERCY GANDINI, 1143
CEP 15077-000
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

SANTHER

SINFACOPE

SWEET HAIR

SELERA COSMÉTICOS

SIPATERJ

TABATINGA

SHISEIDO

SKAFE

TAIFF

SANTHER - FAB DE PAPÉIS SANTA
THEREZINHA S.A
AV EUSÉBIO MATOSO, 1375 - 9º ANDAR
CEP 05424-180
SÃO PAULO - SP
DIVINA DAMA IND COM LTDA
RUA ITAETÉ, 31
CEP 21545-220
RIO DE JANEIRO - RJ
SHISEIDO DO BRASIL LTDA
AL TOCANTINS, 630 - GP 1
CEP 06455-020
SÃO PAULO - SP

RISHON PERFUMES
E COSMÉTICOS DO BRASIL LTDA
RUA LONDRINA Nº 37
CEP 50770-400
RECIFE - PE

SIE

ROBERTET

SIGMA

ROBERTET DO BRASIL IND COM LTDA
AL AMAZONAS, 628
CEP 06454-070
BARUERI - SP

ROHTO

ROHTO PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
1-8-1 TATSUMI-NISHI,IKUNO-KU
54486-66
OSAKA- JAPÃO

SALON LINE

BRACO DISTRIBUIDORA
DE COSMÉTICOS LTDA
AV. PORTUGAL 400 - GALPÃO 713
CEP 06696-060
ITAPEVI - SP

SANAJ

SANAJ INDUSTRIAL LTDA
AV JACOBUS BALDI, 475
CEP 05847-000
SÃO PAULO - SP

SANOFI

SANOFI- AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA
RUA CONDE DOMINGOS PAPAIS 413
CEP 08613-010
SUZANO - SP
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SIE COSMETICOS LTDA EPP
PÇA NOSSA SRA APARECIDA, 115/448
CEP 07055-000
GUARULHOS - SP
WEITNAUER BRASIL IMP
E EXP DE PERFUMES E COSM LTDA
AVENIDA PAULISTA 1159 - CJ 504
CEP 01211-200
SÃO PAULO - SP

SILLAGE

YAMAMURA IND COM COSM LTDA EPP
RUA VATICANO, 182
CEP 06713-040
COTIA - SP

SINDIQUÍMICA

SIND IND PROD FARM
MED COSM PERF TOUC EST PE
AV CRUZ CABUGA, 767 - 5 ANDAR
CEP 50040-911
RECIFE - PE
SIND IND COSM HIG PESS RJ - SIPATERJ
RUA STA LUZIA, 651 12º ANDAR
CEP 20030-040
RIO DE JANEIRO - RJ
IVEL INDUSTRIA DE PERFUMES
E COSMETICOS LTDA
RUA DA VIGA 125
CEP 26013-440
NOVA IGUAÇU - RJ

SOFT HAIR

ELZA IND E COM DE COSMÉTICOS LTDA
RUA REIS DE ABREU 540
CEP 31250-080
BELO HORIZONTE - MG

SOL DE JANEIRO

SOL DE JANEIRO COMÉRCIO
DE COSMÉTICOS S.A
PRAÇA PROFESSOR CARDIM 54
CEP 05601-060
SÃO PAULO - SP

SOLABIA

SOLABIA BIOTECNOLÓGICA LTDA
RUA 52.001 - S/N - ZONA 52 LOTE 237-C
CEP 87105-000
MARINGÁ - PR

SIND IND QUIM FARM EST CEARÁ
-SINDIQUÍMICA
AV BARÃO DE STUDART, 1980 - 3º ANDAR
CEP 60120-001
FORTALEZA - CE

SOLLEIR

SINDOCOSMETIC

STHER

SIND IND COSM PERF EST BAHIA
RUA ADÍSTIO PONDÉ 342 - 2 ANDAR
CEP 41770-395
SALVADOR - BA

SINDUSFARQ

SIND IND FARMACÊUTICA E QUÍMICA MG
R BERNARDO GUIMARÃES, 63 - 6º ANDAR
CEP 30140-080
BELO HORIZONTE - MG

S´OLLEIR COSMÉTICOS LTDA ME
RUA CASTRO ALVES,122/134
CEP 18608-550
BOTUCATU - SP
IND COM SANTA THEREZA LTDA
AV LUIZ PELLIZZARI, 500
CEP 13214-720
JUNDIAÍ - SP

SUL MIX

SUL MIX COSM LTDA
RUA JOSÉ PEDRO STEIGLEDER, 330
CEP 95780-000
MONTENEGRO - RS

SWEET DISTRIBUIDORA
DE COSMETICOS LTDA ME
RUA MORORO 181 - CASA02
CEP 03410-060
SÃO PAULO - SP

VULT COSMÉTICOS

TUON COSMÉTICOS

WECKERLE

UNILEVER

WELEDA

VALEANT

WHEATON

VALMARI

YAMÁ

TRILHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
AV. JORNALISTA PAULO ZINGG 961
CEP 05157-030
SÃO PAULO - SP

TABATINGA FREE SHOP IMP EXP COM LTDA
RUA OSCAR FREIRE, 979 - 2º ANDAR
CEP 01426-001
SÃO PAULO - SP

TUON COSM LTDA
RUA AIPÓ, 233
CEP 02512-020
SÃO PAULO - SP

UNILEVER BRASIL LTDA
AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1309
CEP 04543-011
SÃO PAULO - SP

DAIHATSHU IND COM
MOV AP ELETRONICOS LTDA
AV NAÇÕES UNIDAS, 21314
CEP 04795-000
SÃO PAULO - SP

VALEANT FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA
RUA GERALDO FLAUSINO
GOMES 61 - 10 ANDAR
CEP 04575-060
SÃO APAULO - SP

TAKASAGO

TAKASAGO FRAGR E AROMAS LTDA

TÂNIA BULHÕES

VITI IND E COM DE COSM
PERF PRESENTES LTDA EPP
RUA COLOMBIA 182
CEP 01438-000
SÃO PAULO - SP

VALMARI LABS DERMOCOSMÉTICOS LTDA
RUA 13 DE MAIO 37
CEP 09941-400
DIADEMA - SP

THERASKIN

THERASKIN FARMACÊUTICA LTDA
MARG. DIREITA DA VIA ANCHIETA KM 13,5
CEP 09696-055
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

THOR

VIDAL LIFE

VIDAL LIFE IND COM COSM LTDA
RUA CARLOS FONTOURA FALAVINHA, 714
CEP 83406-030
COLOMBO - PR

VITACHARM COSM

THOR BRASIL LTDA
ALAMEDA CAIAPÓS 861
CEP 06460-110
BARUERI - SP

TIMAGE

TRILHA

LUVIK DO BRASIL LTDA
RUA VARGINHA 537
CEP 38020-460
UBERAMA - MG

TIMAGE INDÚSTRIA COM DE COSM LTDA
EPP
RUA JULIÃO DE SOUZA RIBEIRO 338
CEP 14940-000
IBITINGA - SP

VIZCAYA

TRIDSKIN

VOLUMAX

TRIDSKIN LABORATÓRIOS LTDA
AV. PROFESSOR LINEU PRESTES
Nº 2242 - 2º ANDAR 26
CEP 05508-000
SÃO PAULO - SP

MRA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA
AV DAS AMÉRICAS, 3434 - BL 02 SALA 402
CEP 22640-102
RIO DE JANEIRO - RJ
AEROJET QUIM INDUSTRIAL LTDA
RUA JURA, QD 537
CEP 25231-090
DUQUE DE CAXIAS - RJ
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VULT COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA
AV RICIERI JOSÉ MARCATTO, 826
CEP 08810-020
MOGI DAS CRUZES - SP
WECKERLE DO BRASIL LTDA
AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO, 4896
CEP 08810-000
SÃO PAULO - SP
WELEDA DO BRASIL LAB FARM LTDA
RUA BRIG HENRIQUE FONTENELLE, 33
CEP 05125-000
SÃO PAULO - SP
WHEATON BRASIL VIDROS LTDA
AV ALVARO GUIMARÃES, 2502 - BL A - 1
AND
CEP 09810-010
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
IND COM PROD BELEZA YAMÁ LTDA
ROD RAPOSO TAVARES KM 27,5 - Nº
27505
CEP 06707-000
COTIA - SP

YES

LADAKH COM COSM LTDA
AV MOINHO FABRINI, 1067
CEP 09861-160
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

ZAMBON BERNARDI

IND COM ZAMBON BERNARDI LTDA
RUA TOLEDO BARBOSA, 690
CEP 03061-000
SÃO PAULO- SP

ZANPHY

TOTAL PERFORMANCE IND COSM LTDA
ME
RUA IPÊ ROXO, 242
CEP 12270-000
JAMBEIRO - SP

A Intercoiffure Mondial, durante seu
21º Congresso Internacional, realizado
em Roma no mês de junho, concedeu
à Hair Brasil o Grau de Excelência
como evento líder voltado para os
profissionais de salões de beleza em
todo o mundo.
Dirigentes de salões de prestígio de
56 países participaram do evento na
Itália, que também comemorou os 87
anos da entidade que congrega mais
de 12.000 salões de elite.

Francisco e Waleska Santos, dirigentes
da Hair BrasiL, e Klaus Peter Ochs,
presidente da Intercoiffure Mondial
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12ª Feira Internacional
de Beleza, Cabelos e Estética

Expo Center Norte
SÃO PAULO

www.hairbrasil.com

Buscando TalenTo,
Qualidade e inovação?
Construir uma equipe eficiente e formar profissionais
talentosos e dedicados é sempre um grande desafio.
Há 05 anos, a Linus trabalha aproximando bons
profissionais e grandes empresas nos setores químico,
cosmético e farmacêutico.
Para soluções estratégicas em RH, conte com a Linus.

Av. PAulistA, 509 - C j 1201 - 01311-000 - são PAulo - sP

| www.linus.Com.br - 11 3285 6690

