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OBJETIVO E METODOLOGIA

O presente estudo foi realizado pela área de Inteligência Comercial do Centro Internacional de Negócios – CIN-RS da Federação
das Indústrias do Rio Grande do Sul – FIERGS, através da coleta, análise e organização de informações estratégicas sobre o setor
de produtos de beleza, higiene pessoal e produtos saneantes no mercado da Colômbia, visando identificar oportunidades de
negócios para comercialização e exportação dos produtos brasileiros.
Os produtos-foco deste estudo foram separados em dois macro grupos e estão classificados conforme os códigos fiscais abaixo.
PRODUTOS DE BELEZA E HIGIENE PESSOAL
SH/NCM*
Descrição do Produto cfe Classificação Fiscal
3304.99
Outros cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas.
3305
Preparações capilares
3307.10
Preparações para barbear (antes, durante ou após)
3307.20
Desodorantes corporais e antiperspirantes
3307.30
Sais perfumados e outras preparações para banhos
3401
Sabões de toucador, medicinais, etc.
Quadro 1. Elaboração ICI CIN-RS FIERGS (2016). Fonte: MDIC, 2016.

PRODUTOS SANEANTES
SH/NCM*
Descrição do Produto cfe Classificação Fiscal
2207.10
Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80% vol.
2828
Hipocloritos; hipoclorito de cálcio comercial; cloritos; hipobromitos.
3307.49
Outras preparações para perfumar ou para desodorizar ambientes.
3401
Sabões, produtos e preparações orgânicas tensoativas.
Agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tensoativas, preparações para lavagem (incluídas as
3402
preparações auxiliares para lavagem) e preparações para limpeza.
3808.91
Inseticidas
3808.94
Desinfetantes
Quadro 2. Elaboração ICI CIN-RS FIERGS (2016). Fonte: MDIC, 2016.

Os termos “produtos de beleza e higiene pessoal” e “produtos saneantes” serão utilizados para identificar o agregado destes
produtos.
A metodologia utilizada para este trabalho é pesquisa descritiva, abrangendo dados quantitativos e qualitativos de fontes
1
primárias e secundárias . Os dados secundários foram obtidos através de pesquisa desk em bases de dados privados de
comércio internacional, websites e portais públicos e privados abrangendo notícias, artigos científicos, dissertações acadêmicas,
relatórios e estatísticas oficiais. As fontes primárias contatadas foram representações diplomáticas brasileiras e empresas. O
período de coleta compreende os meses de outubro e novembro de 2016.
As informações aqui geradas têm caráter preliminar e visam fornecer elementos para análise estratégica da empresa. Trata-se
de um meio de analisar os pontos focais do mercado, não garantindo uma plena introdução no mesmo. As fontes de informação
utilizadas para a realização desta pesquisa são confiáveis e reconhecidas no mercado. Porém, é necessário atentar-se para
alguns aspectos relevantes:
 Dados comerciais nunca são completos, seja por falha ou omissão de informação;
 Os produtos ainda são classificados de maneira muito abrangente, e assim não abrangem todos os nomes comerciais;
 Flutuações das taxas de câmbio nem sempre são documentadas; em geral, os valores são agregados, durante o período
de um ano em moeda local e convertido em dólares;
 Atualizações podem ter ocorrido, após o acesso à base de dados.
É importante ressaltar, ainda, que este estudo não substitui um estudo de viabilidade, que deverá ser realizado por um
especialista in loco. É de responsabilidade da empresa verificar e atualizar as informações aqui apresentadas antes da tomada
de decisão.

1

Dados secundários - são aqueles que já estão publicados, e, portanto, disponíveis para consulta. Ex.: Consulta web, literatura, etc.
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2

RESUMO EXECUTIVO

A Colômbia
O país andino vem passando por um processo vertiginoso de desenvolvimento, buscando melhorar seus indicadores
socioeconômicos e visando a ter uma competitividade em nível internacional. Com planos industriais e institucionais sendo
implantados há mais de uma década, o país vem transformando seu Estado e capacitando sua indústria para elevar o seu nível
produtivo. Os impactos da corrente crise internacional foram sentidos com menos vigor no país porque o consumo interno
permaneceu alto durante os últimos anos, sendo que as perspectivas de crescimento para o futuro próximo são bastante
positivas.
O Mercado Consumidor
O consumidor colombiano tem uma renda menor do que o argentino e o peruano, porém continua comprando produtos de
higiene e beleza. Em relação aos saneantes, as suas preferências estão alinhadas com as dos demais países da América do Sul.
Um fato importante em relação aos consumidores do país é que eles são bastante abertos a produtos private label, seja para
produtos baratos seja para aqueles que têm valor agregado maior, o que pode indicar mais uma forma de inserção no mercado
colombiano.
O Setor de Produtos de Beleza e Higiene Pessoal
No ano de 2015 o setor alcançou US$ 1,8 bilhão em vendas no varejo, apresentando um crescimento de 4,9% ao ano no período
de 2010-2015. O principal segmento em vendas foi o de preparações para barbear. A Colômbia importou US$ 263 milhões em
produtos de beleza e higiene pessoal. Os produtos classificados na SH 3305, ou seja, preparações capilares representaram 34,0%
deste total. O México foi o principal fornecedor com 29,4% do total, seguido dos Estados Unidos com 15,8%. O Brasil foi o
terceiro fornecedor com 12,8% do total.
O Setor de Produtos Saneantes
A Colômbia importou US$ 362 milhões em produtos saneantes em 2015. A classificação fiscal de detergentes, que abrange
produtos de diversas aplicabilidades, como detergentes para lavar roupa, para limpar superfícies, etc., respondeu por 37,4% de
todas as importações colombianas de 2015. Os Estados Unidos foi o principal fornecedor para mais de um quarto (25,8%) das
importações colombianas. O Brasil foi a 6º origem, com US$ 20,9 milhões fornecidos em 2015.
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3.1

PERFIL-PAÍS: COLÔMBIA

Aspectos Gerais

Capital
Estrutura administrativa
Cidades importantes
Idiomas
Moeda e câmbio

Bogotá
32 departamentos
Barraquilla, Medellín, Cartagena, Cali
Espanhol
US$ = COP 2.999,44

Quadro 3. Elaboração ICI CIN-RS FIERGS (2016). Cotação de 11.12.2016. Fonte: CIA World Factbook; Banco Central do Brasil, 2016.

PARÂMETRO

Área
População (2015 est.)
PIB (2015 est.)
Taxa de crescimento do PIB (2014)
Renda per capita (2015 est.)
Taxa de Inflação (2015 est.)
2
Índice de Gini (2012)
IDH (2014)

COLÔMBIA

BRASIL

1.138.910
47.220.856
USD 630 bilhões
3,1%
USD 7.130
5%
53,5
0,720

8.515.770 km²
204.259.821
USD 1,73 trilhões
0,1%
USD 9.850
9%
52,7 (2012)
0,744 (79ª)

Quadro 4. Elaboração ICI CIN-RS FIERGS (2016). Fonte: CIA World Factbook, Banco Mundial, UNDP, 2015.

A Colômbia é um país de economia forte e que vem despontando como um dos propulsores da atividade econômica na América
do Sul. Com o terceiro maior Produto Interno Bruto da América do Sul, manteve ritmo de crescimento nos últimos anos, apesar
das dificuldades enfrentadas pela economia ao redor do planeta. Com esforços de melhorias institucionais desde meados dos
anos 2000, o país vem colhendo os resultados de boas políticas de estado focadas na eficiência da máquina pública, bem como
no incentivo à atividade fabril e ao desenvolvimento do mercado interno.
No Ranking Doing Business, elaborado anualmente pelo Banco Mundial para avaliar o ambiente de negócios nos países, a
Colômbia figura, em 2017, na 53ª posição, à frente de Chile (57º), Uruguai (90º), Argentina (116º) e Brasil (123º). Para se ter
uma ideia da evolução do país, em 2008, a Colômbia era a 66ª colocada no ranking, enquanto o Brasil sustentava a 122ª
colocação.
A balança comercial colombiana é negativa, tendo como principais importações maquinário, veículos e combustíveis. Já em suas
exportações, ainda que menores do que as importações, predominam combustíveis fósseis e café. O Brasil é o 7º maior destino
de produtos colombianos e o 5º maior fornecedor. Já para o Brasil, a Colômbia é um parceiro de expressão modesta: o país
andino é apenas o 30º maior fornecedor e o 26º maior destino.
Ainda que tenha sofrido o impacto da desaceleração da economia mundial, o setor produtivo colombiano segue forte, bem
estruturado e bem gerenciado. Sua situação não é tão complicada quanto a de países como a Argentina porque o consumo
interno se sustentou e manteve um bom nível de produção industrial. Este consumo tende a se manter e a se expandir
conforme os níveis de crescimento da economia colombiana voltem a aumentar.

2

O Coeficiente de Gini é uma medida utilizada para calcular a desigualdade de distribuição de renda que consiste em um número entre 0 e 1, em que 0
corresponde à completa igualdade de renda e 1 corresponde à completa desigualdade de renda.
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4.1

O MERCADO COLOMBIANO

Aspectos gerais do mercado colombiano

A economia colombiana, ao mesmo tempo em que é mais pujante do que a peruana, tem a renda mais concentrada. Se
observarmos a curva de distribuição de renda para o país em 2015, vemos uma curva mais íngreme, com média de renda
familiar de US$ 8.855. Quanto mais ‘achatada’ for esta curva, melhor é a distribuição de renda no país. Considerando os níveis
de renda da Argentina (mais de US$ 22 mil dólares) e do Peru, que será visto a seguir, a Colômbia apresenta uma renda familiar
bastante baixa.

RENDA ANUAL FAMILIAR DISPONÍVEL NA COLÔMBIA (2015)

Gráfico 1. Elaboração ICI CIN-RS FIERGS (2016). Fonte: Euromonitor, 2016.

Paralelamente a este dado, fica claro que uma boa parte da população colombiana se localiza em classes sociais e renda mais
modesta. Ao todo, 74% das pessoas com mais de 15 anos estão nas classes D e E, que são a base da pirâmide de distribuição
social em termos de renda. Ainda que o país venha apresentando sucessivas ondas de crescimento e de desenvolvimento, a
renda ainda é muito concentrada nas faixas superiores, o que explica o fato de que 3 em cada 4 colombianos estão na ponta
debaixo da distribuição de renda no país.

PIRÂMIDE SOCIAL DA POPULAÇÃO COM MAIS DE 15 ANOS NA COLÔMBIA (2015)

Gráfico 2. Elaboração ICI CIN-RS FIERGS (2016). Fonte: Euromonitor, 2016.

Naturalmente, os diferentes tipos de famílias consomem de modo diferente. Em geral, a família média colombiana gastou, em
2015, US$ 13.590, ou seja, teve um déficit anual no seu orçamento. Isso se dá, principalmente, em virtude de empréstimos,
financiamentos e aquisição de dívidas ao longo do ano. Famílias com composições envolvendo idosos e crianças são as que mais
gastam, devido às despesas elevadas com educação e saúde.
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4.1.1

O consumidor colombiano

As preferências do consumidor da Colômbia vão ao encontro daquelas de países em processos semelhantes de
desenvolvimento. Por isso, há muitos pontos de convergência entre as preferências de consumidores da Argentina,
da Colômbia e do Peru. Como no estudo anterior, o principal mercado de produtos de higiene e beleza são as
mulheres, que consomem, em média, 7% a mais de cosméticos do que homens. O consumo de produtos de higiene
e beleza é bastante concentrado, tendo como principal mercado mulheres em idade adulta, entre 26 e 45 anos.
Mulheres até 25 anos são responsáveis por 19% do consumo desses produtos, tendo como principal produto cremes
para pentear. Mulheres entre 26 e 45 anos são responsáveis por cerca de 60% das compras, com uma vasta gama de
compras, aumentando a porcentagem de produtos de proteção feminina. Por fim, mulheres mais velhas têm maior
interesse por cremes faciais e corporais. Mulheres consomem mais produtos do que homens inclusive em categorias
menos específicas, como em sabões e sabonetes, em que o consumo feminino supera em 11% o masculino.
Em relação à preferência entre marcas, tanto na Colômbia quanto no Peru existe uma tendência a se consumir
private label, em que se utiliza a marca de grandes centros de vendas para produtos produzidos por fabricantes
diversos. Na Colômbia, 70% das famílias consomem com frequência produtos private label. No caso de países como
Colômbia e Peru, este tipo de produto busca atender a dois públicos distintos: eles não são apenas produtos baratos,
produzidos dessa forma para obter ganhos de escala, mas também são bem aceitos pelos andinos produtos
premium vendidos sob este rótulo.
4.2

O Setor de Produtos de Beleza e Higiene Pessoal
3

Em 2015, as vendas no varejo de produtos de beleza e higiene pessoal na Colômbia alcançaram US$ 1,8 bilhão, tendo as
preparações para barbear como principal segmento em termos de valor.
VENDAS NO VAREJO DE PRODUTOS DE BELEZA E HIGIENE PESSOAL (2015)

Gráfico 3. Elaboração ICI CIN-RS FIERGS (2016). Fonte: Euromonitor, 2016.

Estas vendas cresceram 4,9% ao ano no período de 2010-2015 e deverá crescer mais 3,6% a.a. até o ano de 2020, segundo
previsões da consultoria Euromonitor International. O produto que apresentou o maior crescimento foi as preparações para
pele – linha solar, que cresceram 6,3% nos últimos 5 anos. O setor tem se provado imune às turbulências econômicas do país,
registrando desempenhos positivos.
De acordo com a Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo da Colômbia, a produção nacional é maior do que a demanda local,
mas essa diferença vem diminuindo nos últimos anos.
3

Incluindo produtos de higiene oral, cosméticos e produtos de depilação.
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5

FLUXO DE COMÉRCIO DA COLÔMBIA

Neste capítulo será apresentado o fluxo de comércio de produtos de beleza e higiene pessoal e de produtos saneantes no
mercado da Colômbia.
5.1

Produtos de Beleza e Higiene Pessoal
4

Em 2015, a Colômbia importou US$ 263 milhões em produtos de beleza e higiene pessoal . Este montante cresceu cerca de 1,5%
ao ano nos últimos cinco anos. Os produtos classificados na SH 3305, ou seja, preparações capilares representaram 34,0% deste
total. As preparações para a pele ficaram na segunda posição com 32% de participação sobre o total importado.
IMPORTAÇÕES COLOMBIANAS (2015)
Agregado dos produtos de beleza e higiene pessoal

Gráfico 4. Elaboração ICI CIN-RS FIERGS (2016). Fonte: DIAN, 2016.

O México foi o principal fornecedor com 29,4% do total, seguido dos Estados Unidos com 15,8%. O Brasil foi o terceiro
fornecedor com 12,8% do total importado pela Colômbia. Os quatro principais países fornecedores foram responsáveis por mais
de 64,7% do mercado.
PRINCIPAIS ORIGENS DAS IMPORTAÇÕES COLOMBIANAS
Agregado dos produtos de beleza e higiene pessoal

TOTAL
1º México
2º EUA
3º Brasil
4º França
5º Peru

Valor US$ milhões (2015)
263,0
77,3
41,6
33,5
17,6
17,5

6º Espanha
7º Argentina
8º Canadá
5
9º Z.F. La Cayena
10º China
Demais países

Valor US$ milhões (2015)
10,1
9,1
8,4
7,5
4,4
36,0

Tabela 1. Elaboração ICI CIN-RS FIERGS (2016). Fonte: DIAN, 2016.

4

Excluindo produtos de higiene oral, cosméticos e produtos de depilação.
Uma zona franca é uma região isolada e delimitada dentro de um país, geralmente situada em um porto ou em suas adjacências, onde entram mercadorias
nacionais ou estrangeiras sem se sujeitar às tarifas alfandegárias normais. Disponível em http://www.zonafrancalacayena.com/
5
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Uma grande quantidade de empresas forneceram produtos de beleza e higiene pessoal para a Colômbia, sendo as de destaque:
PROCTER & GAMBLE (P&G)
Estados Unidos
http://www.pg.com/es_LATAM/CO/

Produtos
Importados
Principais Origens

Preparações para pele, preparações
capilares, preparações para barbear,
desodorantes, preparações para
banho.
México, Brasil, EUA, Alemanha e
França.

Principais marcas

UNILEVER
Alemanha/Reino Unido
https://www.unilever.com

Produtos
Importados

Preparações para pele, preparações
capilares, desodorantes, preparações
para banho.

Principais Origens

Brasil, México, Argentina, Canadá.

Principais marcas

NATURA
Brasil
http://www.natura.com.co/

Produtos
Importados
Principais Origens

Preparações para pele, preparações
capilares, preparações para barbear,
desodorantes, preparações para
banho.
Brasil, Argentina e Colômbia.

Principais marcas

UNIQUE
Peru
http://www.yanbal.com/colombia

Produtos
Importados
Principais Origens

Preparações para pele, preparações
capilares, preparações para barbear,
desodorantes, preparações para
banho.
Peru

Principais marcas

Quadro 5. Elaboração ICI CIN-RS FIERGS (2016). Fonte: Euromonitor; website das empresas; DIAN, 2016.

A Procter & Gamble possui uma unidade fabril no departamento de Antioquia, porem lá fabrica produtos saneantes, com
destaque para os detergentes de roupa e de lavar louça. A Unilever possui duas unidades de fabricação no Valle del Cauca. Em
uma produzem saneantes e na outra, produtos de higiene pessoal como sabonetes e cremes corporais. A Unique possui duas
fábricas em Cundinamarca.
A Natura possui um centro de distribuição próprio e fabrica localmente através de parceiros locais. De acordo com notícias
678
locais , possuem uma parceria com a empresa Hada, que fabrica os sabonetes em barra, e com a empresa Prebel que produz
as maquiagens, sabonetes, cremes, perfumes e protetores solares.
5.2

Produtos Saneantes

A Colômbia importou US$ 362 milhões em produtos saneantes em 2015. A classificação fiscal de detergentes, que abrange
produtos de diversas aplicabilidades, como detergentes para lavar roupa, para limpar superfícies, etc., respondeu por 37,4% de
todas as importações colombianas de 2015.

6
7
8

http://exame.abril.com.br/negocios/natura-fecha-parceria-com-fabricas-na-america-latina/
http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI182614-16355,00-NATURA+INVESTE+EM+OPERACOES+INTERNACIONAIS.html
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/avon-hada-aliadas-brasilena-cosmeticos-natura-343784
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IMPORTAÇÕES COLOMBIANAS (2015)
Agregado dos produtos saneantes

Gráfico 5. Elaboração ICI CIN-RS FIERGS (2016). Fonte: DIAN, 2016. *Valores em US$ milhões

Os Estados Unidos foi o principal fornecedor para mais de um quarto (25,8%) das importações colombianas. O Brasil foi a 6º
origem, com US$ 20,9 milhões fornecidos em 2015.
PRINCIPAIS ORIGENS DAS IMPORTAÇÕES COLOMBIANAS
Agregado dos produtos saneantes

1º
2º
3º
4º
5º

Valor US$ milhões (2015)
TOTAL
362,2
EUA
93,5
México
44,1
China
32,1
Equador
26,9
Alemanha
24,9

Valor US$ milhões (2015)
6º Brasil
20,9
7º Bolívia
20,4
8º Peru
16,6
9º Z.F. Barranquilla
10,4
10º França
9,5
Demais países
62,9

Tabela 2. Elaboração ICI CIN-RS FIERGS (2016). Fonte: DIAN, 2016

A seguir, os principais fornecedores de produtos saneantes para a Colômbia em 2015.
DOW CORNING CORP.
Estados Unidos
http://co.dow.com/

S.C. JOHNSON
Estados Unidos
http://www.scjohnson.com

Produtos Importados

Detergentes, inseticidas,
desinfetantes e outros inseticidas.

Produtos
Importados

Aromatizadores de ambiente,
detergentes, inseticidas e
desinfetantes.

Principais Origens

EUA, China, Áustria, Alemanha e
Brasil.

Principais Origens

México, Argentina, China.

Principais marcas

Betaclean, Demtrol.

Principais marcas
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FMC CORPORATION
Estados Unidos
http://www.fmc.com/

PROCTER & GAMBLE (P&G)
Estados Unidos
http://www.pg.com/es_LATAM/CO/

Principais Origens

Produtos do SH 2932.99,
inseticidas e outros inseticidas.
EUA, México, Argentina, Brasil.

Produtos
Importados
Principais Origens

Principais marcas

-

Principais marcas

Produtos Importados

Aromatizadores de ambientes e
detergentes.
EUA, México, Bélgica.

Quadro 6. Elaboração ICI CIN-RS FIERGS (2016). Fonte: website das empresas; DIAN, 2016.
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6
6.1

ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO

Distribuição de Produtos de Beleza e Higiene Pessoal

Mais de 70% da distribuição varejista da Colômbia se dá através de Supermercados/Hipermercados (36,4%) e de Venda Direta
(34,5%).
CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
Participação (%) sobre as vendas totais de produtos de beleza e higiene pessoal

Gráfico 6. Elaboração ICI CIN-RS FIERGS (2016). Fonte: Euromonitor International, 2016.

O desenvolvimento de serviços especializados (salões de beleza/spas/esmalterias) integrados ou separados dos varejistas e de
varejo especializado mais sofisticado está auxiliando na expansão do setor. Os salões de beleza integrados com o varejista Fedco
estão auxiliando na expansão das marcas oferecidas, com produtos que vão da categoria premium ao consumo massivo. Desta
forma, os consumidores tem fácil acesso às marcas recomendadas por seus cabelereiros/profissionais do setor.

Figuras 1 e 2. Fachadas do varejista Fedco. Fonte: http://co.fashionnetwork.com.

Farmácias e drogarias estão aumentando seu portfólio de produtos de beleza, criando espaços específicos nas lojas. Como
exemplo podemos citar a Cruz Verde e a Farma Center.
6.2

Distribuição de Produtos Saneantes

No mercado varejista, mais de 70% das compras de produtos saneantes se dá através de supermercados e hipermercados.
Nas importações dos produtos de interesse deste estudo, foram identificados os seguintes canais de distribuição entre os
importadores:
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Distribuidores de insumos médico-hospitalares: empresas que comercializam produtos para este segmento, incluindo
produtos para higienização, desinfecção de ambientes controlados.
Distribuidores de produtos saneantes: empresas que distribuem e representam diversas marcas de produtos saneantes
tanto com foco em cliente final como para linha profissional ou private label.
Distribuidores de insumos para indústria química em geral: empresas que comercializam produtos que servem de
matéria-prima para fabricação de saneantes ou outros produtos da indústria química.

Além destes encontraram-se grandes empresas varejistas e fabricantes multinacionais que importam no chamado comércio
intra-firma, ou seja, compram de suas filiais/sede para abastecer o mercado local.
6.3

Exemplos de canais

A seguir, serão apresentados alguns canais de distribuição dos produtos de interesse deste estudo, assim como (quando
9
disponível) exemplos de marcas comercializadas nestes estabelecimentos.
6.3.1

Supermercados e Hipermercados

ALKOSTO HIPERAHORRO
http://www.alkosto.com/
Exemplos de marcas comercializadas:

GRUPO EXITO S.A.
(Almacenes Éxito, Carulla, Surtimax)
http://www.grupoexito.com.co/es

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.
(Grupo SHV)
http://www.makrovirtual.com/cumara/

9

Origem: Colômbia
Fundação: 1987
# de lojas na Colômbia:11
Abrangência: Bogotá, Cali, Ipiales, Pasto, Pereira, Túquerres, Villavicencio, Yopal.
Guia para fornecedores: http://www.alkosto.com/proveedores
Possuem marca própria.

Operam como supermercado e atacadista.
Origem: Colômbia
Fundação:1949
# de lojas na Colômbia: 550
Abrangência: Colômbia, Brasil, Uruguai e Argentina.
Guia para fornecedores: http://www.grupoexito.com.co/index.php/es/proveedores
Possuem marca própria. Ex: Cautivia de higiene pessoal.

Origem: Holanda
Fundação: 1896 (Holanda); 1995 (Colômbia).
# de lojas na Colômbia: 16
Abrangência: Colômbia, Argentina, Brasil, Peru e Venezuela.
Guia para fornecedores:
http://www.makrovirtual.com/media/pdf/manual_proveedores_makro.pdf
Possuem marca própria (Aro).

Todas as marcas foram retiradas do e-commerce ou catálogo de ofertas das empresas divulgadas nos meses de outubro/novembro de 2016.
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OLÍMPICA S.A.
http://www.olimpica.com/

GRUPO CENCOSUD
(Jumbo e Metro)
http://www.cencosud.com/

6.3.2

Origem: Colômbia
Fundação: 1953
# de lojas na Colômbia: 259
Abrangência: noroeste e norte da Colômbia.
Possuem marca própria (Olimpica).

Origem: Chile
Fundação: 1960 (Chile); 2012 (Colômbia)
# de lojas na Colômbia: 117
Abrangência: Colômbia, Brasil, Chile, Peru e Argentina.
Guia para fornecedores: https://proveedores.tiendasjumbo.co/gateweb/public/login.do

Varejo especializado

LA RIVIERA S.A.
(Grupo Wisa)
http://www.lariviera.com.co/
Exemplos de marcas comercializadas:

FEDCO
http://tienda.fedco.com.co/

CROMANTIC
http://www.cromantic.com/

Origem: Colômbia
Fundação: 1994
# de lojas: 45
Abrangência: Bogotá, Chia, Medellin, Cali, Barraquilla, Cucuta, Cartagena, Pereira,
Bucaramanga, Popayan, Valledupar, Monteria, Quindio, Ibagué, Manizales, Santa Marta,
Villavicencio, Yopal.

Origem: Colômbia
Fundação: 1979
# de lojas: 35
Abrangência: Barranquilla (2), Bogotá (14), Medellín (5), Cali (2), Cartagena (2),
Bucaramanga, Pereira, Manizales, Ibagué, Villavicencio, Santa Marta, Monteria, Yopal e
Cúcuta.
Possuem marca própria (Fedco).

Origem: Colômbia
Fundação: 2015
# de lojas: 46
Abrangência: Bogotá, Armenia, Bucaramanga, Cali, Ibague, Manizales, Medellín, Neiva,
Pereira, Monteria, Cartagena, Villavicencio.
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SALLY BEAUTY
http://www.sallybeauty.com.co

6.3.3

Origem: Estados Unidos
Fundação: 1964 (EUA)
# de lojas: 08 (Colômbia)
Abrangência: Bogota, Medellin, Cali e Vullavicencio. Atende mais de 13 países.
Informações para fornecedores (EUA):
http://www.sallybeauty.com/SallyStores/CS_SALLY_STORES,default,pg.html#NewVendorInformation

Distribuidores para Ind. Química

AAA QUIMICOS LTDA
http://aaaquimicos.com/

COMPANIA COLOMBIANA DE
QUÍMICOS S.A.
http://www.colquimicos.com

Distribuidor de surfactantes e produtos naturais focada na fabricação de produtos de
higiene e cuidados pessoais, e surfactantes não iônicos para fabricação de detergentes e
desengordurantes para limpeza de domicílios e institucional.
10
11
12
13
Clientes: Azul K , Deterquin y Cia Ltda , West Quimica , Tauroquimica S.A.S. ,
14
15
Interkrol Ltda , Industrias Fuller Pinto S.A. .
Fornecedores: KOLB, SCL, BCF Life Sciences, Everich Corp Limited, Jinke, Wall Chemie.
Importaram US$ 589 mil em detergentes (SH 3402) das empresas DR. W. Kolb Nederland
(Holanda) e Wall Chemie GMBH (Alemanha) em 2015.
Representação, importação e distribuição de insumos e produtos da indústria química.
Segmentos: têxteis, cosmética, cuidados pessoais, saneantes, plásticos, etc.
http://www.colquimicos.com/index.php?seccion=detallenegocio&idn=Ng==
Possuem 4 sedes: 2 em Bogotá, 1 em Cali e 1 em Medellin.
Importaram US$ 339 mil em detergentes (SH 3402) de empresas como Basf Corp
(Alemanha), Lonza Inc e Rita Corporation (EUA).
Distribuição de produtos de fornecedores nacionais e internacionais.

DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS
INDUSTRIALES S.A.
http://dqisa.com/

ROCSA COLOMBIA S.A.
http://www.rocsa.com/

Segmentos: mineração, agro, têxtil, químico, alimentos, cosméticos, tratamento de
água, galvanoplastia, curtume.
Importaram US$ 92 mil em detergentes (SH 3402) da Cytec Industries Inc (EUA).
Importação e distribuição de produtos químicos e ingredientes.
Exemplos de fornecedores: Fine Organics (Índia), Cabot Corp. (EUA), Kumar Organic
Products Ltd. (Índia), ChemSpec Chemicals. Products Ltd. (Índia).
http://www.rocsa.com/productos/cuidadopersonal/index.html
http://www.rocsa.com/productos/detergentes/index.html
Importaram US$ 173 mil em detergentes (SH 3402) da Basf Corp (Alemanha).

Quadro 7. Elaboração ICI CIN-RS FIERGS (2016). website das empresas; DIAN, 2016.

Uma lista mais extensa de potenciais importadores e canais de distribuição de produtos de beleza e higiene pessoal e de
produtos saneantes, pode ser encontrada em anexo a este estudo (Apêndice A – Canais de Distribuição na Colômbia).

10

http://www.azulk.com.co/
http://deterquin.com/
12
http://www.westquimica.com/
13
http://tauroquimica.com/
14
http://www.interkrol.com/
15
http://www.fullerpinto.com
11
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FONTES

Para a elaboração do presente estudo foram consultadas várias fontes de informação e dados estatísticos, sendo as principais:
Banco Mundial <http://www.worldbank.org/>
CIA. Central Intelligence Agency <https://www.cia.gov>
DIAN. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia <http://www.dian.gov.co/>
Economist, The. <http://www.economist.com/>
Euromonitor International <http://www.euromonitor.com/>
FMI. Fundo Monetário Internacional <http://www.imf.org/external/index.htm>
IBGE. Instituto Brasileiro de GeogrPa e Estatística <http://www.ibge.gov.br/home/>
MDIC. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil <http://www.mdic.gov.br>
UNCTAD. United Nations Conference on Trade and Development <http://unctad.org>

Os documentos:
 Anexo B – Empresas autorizadas na Colômbia
 Apêndice A – Canais de Distribuição na Colômbia
 Apêndice C - Países Fornecedores
 Apêndice D - Imposto de Importação
são parte integrante deste estudo.
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