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Reunião I 

Departamento: Núcleos Regionais 

Responsável: Eliene da Conceição  

 

A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos – 

ABIHPEC representa nacional e internacionalmente as indústrias de cosméticos. Hoje a 

instituição possui 320 associados em todo o Brasil entre pequenas, médias e grandes 

empresas. Além disso, a entidade atende os nãos associados através do Projeto de 

Desenvolvimento Setorial da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos – 

PDS, atuando em diversas áreas. 

 

Foram apresentadas as ações que o departamento de Núcleos Regionais da ABIHPEC 

desenvolve a exemplo do Projeto PDS, realizado desde 2012, em parceria com a 

Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI e o SEBRAE Nacional.  

Este projeto é desenvolvido com os parceiros locais. Hoje a entidade possui treze 

núcleos regionais, distribuídos entre 10 estados, inclusive a Bahia. O projeto tem foco 

em gestão do conhecimento, inovação, mercado e meio ambiente, onde se procura 

atingir um pouco do que as empresas mais necessitam. 

 

Foi relatado também que a ABIHPEC já firmou um projeto em parceria com o 

SEBRAE no ano de 2008 e, posteriormente, algumas ações específicas com o Programa 

de Competitividade das Micro e Pequenas Empresas - PROCOMPI.  

 

Uma das primeiras ações do projeto PDS, considerado um case de sucesso, foi à ação de 

regularização de empresas que ocorreu no Estado da Bahia no ano de 2001, em parceria 

com o técnico Expedito Oliveira Cardoso. A ação possibilitou que diversas indústrias 

cosméticas fossem regularizadas no Estado. Atualmente o escopo do projeto contempla 

a capacitação de multiplicadores com o objetivo de regularizar as empresas junto a  
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VISA e a ANVISA. Cada Estado indicará um profissional que será capacitado. A 

metodologia desta capacitação também é desenvolvida pelo técnico Expedito.  

 

O Projeto PDS também contempla capacitação tributária e na área de tendências. O 

SINDCOSMETIC informou que o cenário das empresas baianas de cosméticos 

atualmente não é mais, apenas, de regularização, pois a maioria delas já é regularizada, 

mas sim de capacitação e aprimoramento da qualidade dos produtos produzidos. 

Também ficou evidenciado que no Estado da Bahia existe uma carência muito grande 

na contratação de consultorias especializadas na área de cosméticos.  

 

O SINDCOSMETIC expôs que é importante visitar grandes empresas do setor, mas que 

é ainda mais importante visitar as micro e pequenas empresas, que compõe a maior 

parte da base do sindicato, por estarem mais próximas da realidade das indústrias de 

cosmético instaladas no Estado da Bahia. Esta troca de experiências e informações entre 

as empresas é salutar para enriquecer e servir como uma boa prática de gestão.  

 

Uma das principais ações do PDS foi a realização de uma pesquisa sobre hábitos do 

consumidor em relação a produtos de cabelo e pele. A área de inteligência de Mercado 

da ABIHPEC fez um minucioso estudo sobre esta pesquisa, acrescentando às suas 

conclusões e elaborou uma apresentação que está sendo divulgada em alguns Estados, 

inclusive a Bahia, onde o Workshop ocorrerá no dia 10 de abril de 2015 no auditório da 

Federação das Indústrias do Estado da Bahia – FIEB. 

 

Na área regulatória, foram realizados seminários sobre boas práticas de fabricação com 

a elaboração de um manual que será distribuído aos parceiros e colocado no site da 

ABIHPEC. Foram realizados também alguns eventos para discutir a política nacional de 

resíduos sólidos, onde se falou sobre a referida política, os seus principais impactos e as  
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principais obrigações das empresas, com a realização ao final do evento de uma 

capacitação para que as empresas pudessem elaborar o seu Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos. Outra ação desenvolvida pelo projeto foi a de capacitação tributária, 

onde se discutiu o modelo de substituição tributária e tributos na área cosmética. Foram 

feitos também diversas cartilhas e manuais de exportação orientando as empresas a 

como exportar para determinados países, com foco no aspecto regulatório. Existem 

também algumas parcerias com a área de inovação da ABIHPEC, com a realização de 

diagnósticos e consultorias tecnológicas onde são apontados planos de ação para as 

empresas. 

 

O Caderno de Tendências do setor também é elaborado pelo projeto PDS e já está em 

sua terceira edição. Posteriormente uma consultora da ABIHPEC vai até os estados para 

falar sobre estas tendências, juntamente com o Gerente da área de Inteligência de 

Mercado da ABIHPEC que fala sobre o mercado em aspectos quantitativos.  

 

 

Reunião II 

Responsável: Manoel Teixeira Simões (Diretor Executivo da ABHPEC) 

 

A ABIHPEC tem a sua origem no SIPATESP – Sindicato da Indústria de Perfumaria e 

Artigos de Toucador do Estado de São Paulo que remonta à era Getúlio Vargas, onde 

teve início a CLT e o sistema sindical, por volta de 1945. Como a instituição ficava 

localizada no Estado de São Paulo, onde também se encontravam as principais 

empresas, a entidade exercia também um papel nacional. Algumas empresas de outros 

estados também eram associadas ao SIPATESP dada a sua representatividade. Com o 

passar do tempo, a ABIHPEC cresceu muito. Atualmente a entidade possui dois 

institutos que atuam junto à ABIHPEC, com personalidades jurídicas distintas: O  



 

 
 

Rua Edístio Pondé, 342 - STIEP - CEP: 41770-395 
(71) 3343-1246 / 3343-1234 

sindcosmetic@fieb.org.br 
www.sindcosmeticba.com.br 

 

 

 

Instituto de Tecnologia e Estudos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos – 

ITEHPEC, com foco na área de tecnologia e inovação e o Instituto ABIHPEC que está 

ligado à parte de responsabilidade social. Hoje existem dois projetos ligados a este 

Instituto: Combate à Pedofilia que teve sua origem em um Projeto de Lei que havia no 

Congresso e o Projeto Look Good Feel Better ou “De bem com você”, usando a beleza 

no combate ao câncer, onde são apresentadas oficinas de auto maquiagem, onde 

maquiadores profissionais ensinam dicas para as mulheres que estão internadas se auto 

maquiarem, elevando a autoestima e a aparência das mesmas. 

 

Dentro da estrutura da ABIHPEC existe uma área regulatória com uma equipe de três 

técnicos. Nesta área a ABIHPEC mantem um contato bastante estreito com a ANVISA, 

enfrentando os problemas como, por exemplo, o tempo de registro para produtos de 

grau dois, isto é, aqueles produtos que necessitam do registro da ANVISA. Esta área 

também acompanha a área de metrologia e existe um contato direto com o INMETRO. 

Além disso, a ABIHPEC atua com entidades parceiras fora do país, com a sua coirmã 

nos Estados Unidos e na União Europeia, onde são discutidos aspectos regulatórios e 

sanitários. Existe também uma parceria com ABNT, onde são avaliadas as normas 

técnicas para o setor de cosméticos como, por exemplo, papel higiênico que também faz 

parte do setor de HPPC.  

 

Foi relatado também que está sendo desenvolvido um projeto em parceria com o 

SEBRAE Nacional, da área de serviços, para atender as normas técnicas para salões de 

beleza como a parte elétrica e hidráulica, objetivando trazer mais segurança para os 

salões e com isso ajudar, principalmente, os salões pequenos a terem boas práticas, 

diminuindo desperdícios e tendo mais eficiência, o que também beneficiará os 

consumidores. Também nos foi relatado que existe um encontro internacional chamado 

ICCR, onde participam as entidades regulatórias de Governo e a iniciativa privada. Hoje  
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participam deste encontro os países da União Europeia, o Canadá, os Estados Unidos, o 

Japão e o Brasil, dado o fato da sua grande participação no mercado de cosméticos 

internacional.  

 

A instituição também possui uma área de inteligência de mercado, que possui uma 

estrutura mais robusta. Nesta área são disponibilizadas informações do mercado de 

HPPC no mundo e no Brasil, através do Instituto de Pesquisa Internacional Euro 

Monitor. Além disso, existe outro Instituto que também ajuda muito a ABIHPEC, o 

Mintel, onde são extraídas muitas informações relacionadas ao que surge de novo em 

termo de produtos de HPPC e hábitos de consumo.  

 

Atualmente estão sendo realizadas algumas pesquisas sobre determinadas categorias de 

produtos, onde é possível se chegar a conclusões bastante interessantes sobre hábitos de 

consumo, que são informações muito importantes para as empresas puderem fazer 

novos lançamentos de produtos. Foi relatado, inclusive, que no dia 10 de abril de 2015, 

acontecerá à apresentação de um Workshop sobre Hábitos e atitudes dos brasileiros 

para as categorias de produtos para cabelo e pele, que o SINDCOSMETIC fará em 

parceria com a ABIHPEC, a ABDI e o SEBRAE Nacional. Nesta área também existe 

um painel formado por 45 empresas. A grande maioria das megas empresas de HPPC 

fazem parte deste painel, onde são enviadas à ABIHPEC informações de vendas 

segmentadas e a entidade faz a consolidação disso e, baseado na participação em cada 

segmento destas empresas, a ABIHPEC consegue fazer uma segmentação e identificar o 

tamanho do mercado. Através deste departamento de Inteligência de Mercado, também 

é possível ter acesso a informações de importação e exportação.  
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Foi informado que a ABIHPEC já possui desde outubro do ano 2000, uma parceria com 

a APEX, através de um convênio onde são disponibilizadas informações, inclusive de 

mercado externo também.  

 

A ABIHPEC também atua na parte do ex-tarifário, válido para as grandes empresas que 

querem importar linhas automatizadas que não tem fornecimento local. A entidade 

então intervém para que as taxas de importação sejam reduzidas. Também existe uma 

atuação da ABIHPEC na redução de tarifas quando não se existe similaridade na 

produção local. Atualmente o órgão responsável por expedir o atestado de não 

similaridade no Brasil é o Ministério de Desenvolvimento da Indústria e Comércio – 

MDIC.  

 

Existe também um departamento de Comunicação na ABIHPEC, onde são articuladas, 

juntamente aos órgãos de imprensa, comunicações dirigidas com o intuito de sempre 

passar uma imagem positiva do setor de HPPC. 

 

A ABIHPEC também conta com a Patri, que é uma empresa de políticas públicas que 

atua em Brasília. Através da Patri, a entidade recebe as informações de tudo que ocorre 

no Congresso, e nos principais estados e capitais, em temos de Lei, Projetos de Lei, 

Decretos e Portarias. Existe um auxílio também para marcação de audiências em 

Brasília. 

 

A ABIHPEC atende as empresas associadas, através da ajuda de pontos focais que estão 

dentro dos núcleos regionais. Em muitos casos, este ponto focal é o SEBRAE Estadual. 

Na Bahia, por exemplo, o ponto focal da ABIHPEC é o SINDCOSMETIC, portanto, as 

empresas que são associadas ao sindicato e que desejam ter os seus pleitos atendidos  
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pela entidade, devem primeiro encaminhar estes pleitos ao sindicato para que este 

repasse a ABIHPEC. 

 

Em termos de mercado de HPPC, a ABIHPEC entende que o setor pode sofrer uma 

queda frente a atual crise política e econômica do país, sem ter um crescimento 

acentuado, contudo apesar de todos os problemas com a atual inflação, os atuais índices 

de empregabilidade, a baixa confiança na economia e a diminuição do crédito o que, em 

última análise, também afeta diretamente a renda para o consumo, a entidade entende 

que não deve haver um recuo do setor. O que deve haver é uma tendência ao consumo 

de produtos mais baratos, o que pode representar uma boa oportunidade de mercado 

para as micro e pequenas empresas. Para driblar a crise a ABIHPEC aconselha que as 

empresas desenvolvam produtos inovadores, com uma boa estratégia focada na 

distribuição e acesso ao mercado em nichos específicos.  

 

Com relação ao Decreto 8393, nos foi passado que em 1989 quando o país tinha uma 

inflação muito alta e uma taxa de IPI que girava em torno de 77%, o Governo criou uma 

Lei onde eram equiparados aos estabelecimentos industriais os distribuidores da 

indústria de bebida e o setor de cosméticos, uma vez que estas indústrias tinham a 

separação das operações. Ao equiparar os distribuidores aos estabelecimentos 

industriais, eles também passaram a serem contribuintes de IPI e estes distribuidores 

que foram equiparados à indústria na época, teriam que, necessariamente, serem 

interligados, coligados, controlados ou interdependentes entre adquirentes e remetentes. 

Nesta condição os distribuidores ou adquirentes recolhem o IPI e se creditam do que o 

remetente ou o estabelecimento industrial cobrou dele. Com a estabilização da moeda, a 

redução do IPI, o trabalho feito pelo setor na época, o Governo entendeu que não havia 

mais sentido em ter esta equiparação, então em 1994 sai um Decreto excluindo o anexo, 

pois a Lei colocava no anexo quais as NCMs que os produtos seriam equiparados aos  
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estabelecimentos industriais. Constava na Lei, todo o capítulo 22 de bebidas e o 3303 

aos 3307 do setor de cosméticos. Atualmente, o Decreto 8393 se refere ao anexo I da 

Lei de 1989 e inclui alguns produtos do setor de HPPC novamente no referido anexo e 

eles passam a ser equiparados a estabelecimento industrial. A Lei dizia que o poder 

Executivo pode excluir e o fez em 1994 e pode incluir apenas produtos que tenham o 

IPI acima de 15%, então voltou a incluir os produtos, porém apenas aqueles que têm IPI 

acima de 15%, ou seja, os produtos que tem IPI acima de 22%, os perfumes com IPI de 

42%, toda a parte de maquiagem, produtos para a pele, que não sejam desodorantes, 

tinturas e alisantes de cabelo. Vale ressaltar que o condicionador é um ex no IPI, apesar 

de estar na condição de 22% tem o ex 01 para condicionador que possui IPI de 7%, logo 

o condicionar não está incluso, bem como o shampoo, no entanto, existem os cremes 

para pentear, os chamados condicionadores sem enxágue ou até relaxantes de cabelo 

que são comumente classificados como condicionador, porém correm os riscos de 

estarem dentro de uma classificação inadequada. Não obstante, existe uma série de 

indícios de que existem ilegalidades neste Decreto. Foi relatado, inclusive, que no final 

do mês de março de 2015 já saiu uma primeira liminar contra o referido Decreto. A 

ABIHPEC informou que já teve oito reuniões em Brasília, no intuito de minimizar os 

impactos causados pelo referido Decreto ao setor. A expectativa é de se continuar 

pleiteando a retirada deste Decreto. A ideia é continuar pressionando. A instituição 

contratou a LCA, uma empresa de consultoria que fez um trabalho de modelo de 

negócio para a ABIHPEC, mostrando que faz sentido à forma como o setor opera, 

separando a operação de distribuição e fábrica. Foram feitas uma série de atividades 

atuando diretamente neste assunto, com o cálculo dos impactos no setor. Foi nos 

passado que a ABIHPEC irá novamente à Brasília no dia 02 de abril, para fazer a 

apresentação deste modelo de negócios. 
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Com relação ao Teto do Simples Nacional, nos foi relatado que existe um Projeto de Lei 

onde se eleva o Teto do Simples para sete milhões de reais para o Comércio e quatorze 

milhões de reais para a Indústria, sem mexer, no entanto, com o ICMS. Isto é, se a 

empresa passar de 3,6 milhões entra na regra geral. 

 

Foi relatado outro problema sério para as empresas que se enquadram no Simples que é 

o recolhimento do PIS/COFINS monofásico e, inclusive, a Receita Federal já começou 

a notificar as empresas a respeito. Quando foi realizada a última alteração do Estatuto 

da Lei Geral, a ABIHPEC esteve com representantes do SEBRAE Nacional, o relator 

do Projeto e com o Ministro-chefe da Secretaria da Micro e Pequena 

Empresa da Presidência da República, Sr. Guilherme Afif Domingos para tratar do 

assunto. Porém a ABIHPEC acredita que este é um problema que possui uma defesa 

sólida, uma vez que a Constituição diz que as micro e pequenas empresas devem ser 

favorecidas. Neste caso do PIS/COFINS monofásico, elas não são favorecidas e nem 

estão em condição de igualdade com as demais, porque uma empresa grande que 

recolhe o PIS/COFINS monofásico obtém créditos de 9,25% sobre a compra de matéria 

prima, já as empresas que estão no Simples não possuem estes créditos, mesmo com o 

recolhimento de 12,5%. 

 

Com relação à Substituição Tributária, nos foi relatado que o que existe de diferencial 

para as empresas do Simples é o crédito. A empresa ao fazer o cálculo da substituição 

tributária, deve levar em consideração a base de cálculo, com aplicação do MVA e em 

cima dele aplicar a alíquota aplicada ao estado de destino para que ele vá ser recolhido. 

Se a operação for feita por um não optante no ICMS próprio dele a taxa do crédito 

presumido será igual à mesma alíquota deste não optante pelo Simples. Outra vantagem 

que o Simples tem é que quando há margem de valor agregado que é utilizado para o 

cálculo do ICMS ST, se houver ajuste, ele não ajusta, ou seja, quando há diferença entre  
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a alíquota interestadual e a alíquota local. Foi-nos passado que já foram feitas várias 

tentativas de se acabar com a substituição tributária, porém as Secretarias da Fazenda 

dos estados não abrem mão. No projeto que está atualmente em tramitação no 

Congresso, ele tira a substituição tributária do faturamento até 3,6 milhões. A 

ABIHPEC informou ainda que algumas ações no âmbito legislativo são feitas em 

parceria com a Confederação Nacional da Indústria - CNI, porém a ABIHPEC também 

atua diretamente com um grupo de Deputados na Câmara Federal e no Senado. No 

momento está em análise se formar uma bancada que represente os interesses da 

Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, com o apoio da Frente 

Parlamentar das Micro e Pequenas empresas. 

 

A ABIHPEC também conta com uma área de Meio Ambiente, que desenvolve os 

projetos de resíduos sólidos e acesso à biodiversidade. Existe um projeto nesta área 

denominado “Dê as mãos para o futuro” que vai ser base para o acordo setorial. Existe 

um estudo aprofundado sobre a legislação ambiental dos principais estados do Brasil. 

Foi colocado também que existe uma grande dificuldade das empresas em saírem do 

Simples e migrarem para outras faixas, devido ao forte impacto tributário que incide 

sobre estas outras faixas. A ABIHPEC informou que as empresas que planejam sair do 

Simples devem migrar para o Lucro Real em detrimento do Lucro Presumido, porque se 

a migração for para o Lucro Presumido, terá a incidência do PIS/COFINS monofásico 

de 12, 5% e não haverá crédito na entrada, porém se a migração for para o Lucro Real 

terá também terá a incidência do PIS/COFINS monofásico de 12, 5%, porém haverá um 

crédito de 9,25% sobre a compra de todos os insumos.  

 

Hoje com a escrituração fiscal digital, todas as empresas tem que possuir uma 

contabilidade bem organizada, inclusive as empresas do Simples. Além disso, a 

recomendação da entidade é de que a empresa que quer sair do Simples deve começar a  
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se preparar com bastante antecedência, começar a avaliar o seu portfólio de produtos, 

simular este portfólio de produtos dentro da nova realidade tributária que ela terá de se 

enquadrar e ter um trabalho de redução de produtos em seu portfólio, com a supressão 

dos produtos que, provavelmente, não terão condições de encarar esta nova realidade.  

 

A ABIHPEC se mostrou solidária a criação de um convênio de Cooperação Técnica 

entre a ABIHPEC, o SINDCOSMETIC, a FIEB e o SEBRAE, com o intuito de 

fortalecer o setor no Estado da Bahia e ajudar as indústrias de cosméticos da Bahia a se 

desenvolverem. Foi colocado que os únicos estados que possuem sindicatos específicos 

do setor são Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. 

 

 

Reunião III 

Departamento: Instituto de Tecnologia e Estudos de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos - ITEHPEC 

Responsável: Marina Kobayashi  

 

O ITEHPEC é o braço de tecnologia e inovação da ABIHPEC. Foi criado com o 

propósito de ser um facilitador e promover a inovação e acelerar este processo de 

inovação dentro do setor de HPPC. Hoje o ITEHPEC conta com um conselho científico 

e tecnológico, constituído por representantes da cadeia produtiva e também da 

Academia. O papel deste conselho é dar suporte e subsídios nas questões mais 

estratégicas no sentido de mostrar diretrizes a serem seguidas e atividades a serem 

desenvolvidas de acordo com tendências tecnológicas.  

 

O ITEHPEC desenvolve projetos setoriais e iniciativas diversas como, por exemplo, o 

projeto Núcleo de Inovação em HPPC, desenvolvido há mais de dois anos em parceria  
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com o conselho científico e tecnológico. Este projeto é uma espécie de observatório de 

inovação do setor e tem por objetivo orientar as empresas a enxergar tendências de 

mercado e mostrar como as empresas devem se comportar dentro deste cenário. A ideia 

é que o Instituto desenvolva diversos tipos de serviços como olhar o “radar” da 

inovação, observando a questão das tendências, através de estudos. Foram feitos 

diversos trabalhos com especialistas da área e foram priorizados alguns temas. Diante 

disso ficou decidido que o Instituto trabalhará em cima de novas tecnologias, a exemplo 

da nanotecnologia, biotecnologia, combinações inteligentes, novas formulações e novas 

tecnologias para avaliação de segurança e eficácia. Através deste “radar” também são 

disponibilizadas informações do mercado, editais e outros tipos de informação, sempre 

com foco em tecnologia e inovação.  

 

Além disso, o núcleo também tem o propósito de ajudar as empresas, indicando 

laboratórios de pesquisa e buscando parceiros tecnológicos, a exemplo de fornecedores 

e pesquisadores, inclusive pesquisadores internacionais, sempre focando os temas mais 

prioritários do setor e seguindo diversos critérios. Também é oferecida às empresas uma 

relação de ingredientes com uso restrito no setor. O projeto também oferece apoio 

financeiro à inovação, divulgando as principais linhas e programas de financiamento, 

além da disponibilização dos editais vigentes de interesse da indústria. Além disso, 

também existe um serviço chamado “Conexão em HPPC”, que é um espaço aberto de 

discussões sobre alguns temas, com a presença de um mediador que deve ser do 

conselho do ITEHPEC. Este núcleo de inovação está disponível através de um portal de 

inovação em HPPC que está sendo desenvolvido e será divulgado em breve. Foi 

relatada que se percebeu nas empresas de menor porte, a falta de apoio nas tomadas de 

decisões onde a empresa necessita de conhecimento técnico e também informação.  
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O ITEHPEC também dispõe de uma programação anual de capacitação. Em 2014, por 

exemplo, tiveram dezenas de iniciativas como palestras, seminários e workshops sobre 

tecnologia e inovação. Este ano também tem uma programação extensa. Alguns eventos 

já foram realizados este ano, a exemplo do Workshop de foto proteção, onde se teve um 

número muito expressivo de participantes.  

 

O ITEHPEC trata a questão da inovação sob um espectro muito amplo que vai desde a 

gestão da inovação, até assuntos mais técnicos e tecnológicos, a exemplo do programa 

Diagnóstico e Consultoria Estratégica em Inovação. Este é um programa piloto que 

conta com a participação de vinte empresas, selecionadas de acordo com o perfil das 

empresas e as suas respectivas demandas tecnológicas. A ideia é trabalhar a gestão da 

inovação, em cada uma delas. Não se trata de um projeto setorial, mas sim customizado, 

onde cada empresa recebeu um trabalho personalizado. A contrapartida das empresas 

neste projeto é a assinatura de um Termo de Compromisso, se comprometendo durante 

toda a duração do projeto, em participar efetivamente do mesmo, inclusive com 

membros do alto escalão das empresas. Foram feitos diagnósticos do grau de 

maturidade na área de inovação das empresas que participaram do projeto, com a 

validação das mesmas e a partir deste diagnóstico foi desenvolvido um plano de ação 

para cada uma destas empresas, com o intuito de potencializar os diversos graus de 

inovação nas mesmas.  

 

Atualmente o Instituto está na fase final do projeto, onde já foram realizados todos os 

diagnósticos e planos de ação, que já estão em fase de implantação e existe uma 

segunda etapa deste projeto, onde é realizado um acompanhamento com as empresas.  

Os dois projetos descritos anteriormente são realizados em parceria com o SEBRAE 

Nacional e com a ABDI. Esporadicamente também são feitas parcerias com o SENAI. 

Nos dias 30 de setembro e 01 de outubro de 2015 haverá um Workshop sobre inovação,  
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realizado pelo ITEHPEC e, neste mesmo período, ocorrerá aqui no Brasil a Feira e-

cosmetics na Expo Norte em São Paulo. Esta Feira acontece anualmente e é focada em 

ingredientes cosméticos.  

 

O ITEHPEC também está desenvolvendo um projeto em parceria com o INMETRO 

para desenvolver nano materiais de referência. Hoje não existem esses materiais dentro 

da indústria cosmética, portanto é importante estabelecer esta base metrológica, criando 

parâmetros técnicos para ações tecnológicas e em nanotecnologia para fazer as 

medições.  

 

Em 2014 foi relatado que foram realizados pelo Instituto seis seminários nos núcleos 

regionais que compõem a ABIHPEC. Estes seminários foram focados em mecanismos 

de fomento à inovação, programas, linhas de financiamento, além da elaboração e 

desenvolvimento de projetos de inovação. 

 

No dia 17 de abril de 2015, haverá uma palestra de uma especialista em nanotecnologia 

na área cosmética, das 9h às 13h e no dia 27 de abril de 2015 um conselheiro do 

ITEHPEC, também ministrará uma palestra sobre a dinâmica do lançamento de novos 

produtos, a partir do conhecimento de gestão de pesquisas de inovação, onde serão 

abordados o processo e a dinâmica de lançamento de produtos. Estas palestras ocorrerão 

em São Paulo. Estão isentas de inscrição nas referidas palestras as micro e pequenas 

empresas. 

 

Em suma, o papel do ITEHPEC também é prospectar possibilidades para o setor, além 

de sensibilizar e incentivar a interação entre as empresas e a interação destas com as 

universidades e laboratórios de pesquisa, bem como com os fornecedores e por fim com 

os consumidores numa relação cíclica.  
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Reunião IV 

Departamento: Inteligência de Mercado 

Responsável: Daniel Oliveira  

 

O Departamento de Inteligência de Mercado da ABIHPEC dispõe de diversas 

informações estratégicas sobre o setor. Além disso, realiza diversas pesquisas de 

mercado e apresentam em workshops em parcerias com os núcleos regionais da 

entidade. Estas pesquisas têm o intuito de entender um pouco mais o comportamento do 

consumidor de cosméticos para determinadas categorias de produtos. Inicialmente 

foram escolhidas as categorias de cabelo e pele. Cabelo, pois se trata da categoria de 

produtos cosméticos mais representativa do Brasil e, por conseguinte, a de maior 

consumo e pele, pois trata-se de uma categoria em ascensão e é também a mais 

importante no mundo, porém no Brasil ainda possui pouca representatividade. Com a 

verba disponível no Projeto PDS, foi realizada uma ampla pesquisa sobre hábitos de 

consumo, onde foi perguntado aos entrevistados o que eles achavam sobre estas 

categorias de produtos, o que mais gostam frequência de consumo destes produtos, 

razão da compra, dentre outros questionamentos. No entanto, não se fala diretamente 

em marcas, pois a ABIHPEC trata do setor de HPPC como um todo, mas eventualmente 

se usa casos de marcas para ilustrar algo, com o intuito de ficar mais fácil do 

consumidor entender. Com base nisso foram criados estes Workshops com o intuito de 

apresentar as conclusões da ABIHPEC frente às pesquisas realizadas.  

 

Existe a possibilidade de serem realizadas pesquisas para outras categorias de produto 

como, por exemplo, maquiagem e produtos infantis, porém é preciso juntar parceiros 

para que se tenha verba para realizar estas ações. Com isso as indústrias podem ter 

acesso a pesquisas que custam muito caro de uma maneira gratuita.  

 



 

 
 

Rua Edístio Pondé, 342 - STIEP - CEP: 41770-395 
(71) 3343-1246 / 3343-1234 

sindcosmetic@fieb.org.br 
www.sindcosmeticba.com.br 

 

 

 

Foi-nos relatado que no passado a ABIHPEC, através do Departamento de Inteligência 

de Mercado realizou uma pesquisa sindicalizada. As empresas foram convocadas de 

acordo com o seu interesse na pesquisa de determinadas categorias de produtos e 

bancaram conjuntamente o custo desta pesquisa, ficando com o valor mais em conta do 

que se fizessem a pesquisa sozinha.  

 

Além disso, o departamento possui um caderno sobre dados do mercado, com a 

participação de pelo menos cinquenta empresas associadas à ABIHPEC. Estas empresas 

enviam para a ABIHPEC, bimestralmente, dados de venda, volume e quantidade 

abertos pelas categorias escolhidas. Existe, para tanto, um acordo de confidencialidade, 

garantindo um processo 100% seguro. A ABIHPEC compila estas informações e 

devolve as empresas em um material onde elas podem avaliar o seu Market Share no 

mercado de HPPC.  

 

A ABIHPEC informou que também realiza a compra de alguns bancos de dados em 

parceria com o Euro Monitor, onde é possível se avaliar o tamanho do mercado e o 

mundo dos cosméticos Brasil a fora. Infelizmente ainda não é possível se ter acesso às 

informações por estado. A periodicidade do envio destes dados é anual.  

 

Existem também outros bancos de dados, a exemplo do Mintel, onde é possível saber os 

produtos de HPPC lançados no mundo todo. A partir disso, é possível identificar o que é 

uma tendência mais ou menos utilizada. É possível identificar também hábitos de 

consumo do brasileiro.  
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Visitação a Feira Hair Brasil 2015 Profissional na Expo Center Norte 

 

Durante a visita a Feira Hair Brasil, foi possível observar as principais tendências de 

beleza, as técnicas dos profissionais de todo Brasil e do Exterior - uma vitrine para os 

lançamentos de novos produtos das Indústrias de Cosméticos de vários estados do 

Brasil. 

 

O SEBRAE/SP e o SEBRAE/SC apoiam as empresas dos respectivos estados, visando o 

fortalecimento da cultura da cooperação e acesso a mercado, contribuindo 

significativamente para a competitividade das empresas.  

O evento na ABIHPEC foi de fundamental importância e contribuiu significativamente 

para a busca de informação, objetivando estruturar ações que venham beneficiar as 

indústrias de cosméticos da Bahia para posterior fortalecimento das empresas e 

propostas de ações e projetos que aumente a competitividade e inovação das micro e 

pequenas empresas. 

 

O SINDICOSMESTIC, FIEB e SEBRAE-BA, necessitam ter uma maior compressão do 

que está sendo criado para o setor nos diversos temas, seja tecnologia, gestão, 

processos, estudos e marco regulatórios para o setor de cosméticos. 

Ficou acordada uma reunião de nivelamento sobre as informações entre as instituições 

citadas no parágrafo anterior, para definir as ações prioritárias de acordo com a 

realidade das empresas da Bahia, de forma estruturada, com o objetivo de fortalecer o 

grupo de empresários, aumentar a competitividade e inovação das empresas.  
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    Fotos do evento e das visitas técnicas 
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