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1

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 do Peru, 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

O Peru
Da mesma forma que a Colômbia, o Peru vem passando por um processo de desenvolvimento recente e bastante acentuado.
Passando por mudanças políticas profundas recentemente, o processo peruano de transformação é mais abrupto do que o
colombiano, uma vez que as diretrizes políticas sofrerão uma guinada liberal nos próximos anos. Este esforço visa a buscar mais
competitividade do país e diminuir a sua dependência do setor mineral.
O Mercado Consumidor
Ainda que incipiente, a transformação socioeconômica por que passa o Peru altera o modo de consumo do peruano, fazendo
com que ele busque produtos mais elaborados e em consonância com as tendências mundiais. Os hábitos relativos a higiene e
beleza são bastante semelhantes aos colombianos, porém nota-se uma transição importante nos saneantes, uma vez que há
mais preferência por produtos desodorizantes e fáceis de usar. Além disso, o peruano tende a deixar de lado produtos antes
utilizados para limpeza, como álcool e bicarbonato de sódio.
O Setor de Produtos de Beleza e Higiene Pessoal

As vendas no varejo de produtos de beleza e higiene pessoal registraram um total de US$ 1,3 bilhão no ano de 2015.
O Peru importou cerca de US$ 261 milhões em produtos de beleza e higiene pessoal em 2015. Estas importações cresceram
cerca de 2,9% ao ano desde 2011. A Colômbia foi a principal fornecedora destes produtos, com 31,2% de participação sobre o
total importado pelo país. O Brasil foi o 3º fornecedor, com US$ 29,7 milhões no ano de 2015.
O Setor de Produtos Saneantes
Cerca de US$ 221 milhões foram importados pelo Peru em produtos saneantes em 2015. Este valor representou um crescimento
de 9,8% no período de 2010-2015. O principal produto importado foram os detergentes (SH 3402) com US$ 70,2 milhões. As
importações de inseticidas (SH 3808.91) alcançaram um valor muito similar, de US$ 66,1 milhões no ano de 2015. Os Estados
Unidos foram o principal fornecedor, principalmente pela participação das multinacionais, e da empresa Murex LLC, que
forneceu US$ 43 milhões em álcool (SH 2207) para duas empresas peruanas: PetroPeru e Refinaria La Pampilla.
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3
3.1

PERFIL-PAÍS: PERU

Aspectos Gerais

Capital
Estrutura administrativa
Cidades importantes
Idiomas
Moeda e câmbio

Lima
24 departamentos, Província de Callao e Província de Lima
Barraquilla, Medellín, Cartagena, Cali
Espanhol
US$ = PEN 3,40

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)

PERU

BRASIL

1.285.220
30.741.062
USD 192,1 bilhões
3,3%
USD 7.130
3,5%
44,1
0,734

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.

O Peru vem, assim como a Colômbia, passando por um profundo processo de reestruturação social. Com uma classe média
emergente, tem sustentado seu crescimento com o aumento da demanda interna. O país passa por uma recente guinada na
condução da economia, tendo sido eleito presidente o liberal Pedro Paulo Kuczynski. PPK, como é conhecido no país, tem um
background acadêmico, tendo exercido papéis de destaque em órgãos internacionais como o Banco Mundial. Não tem
identificação popular com os peruanos, já que é de origem polonês-alemã. Ainda, possui minoria no Legislativo, o que pode
levar a complicações na aprovação de medidas futuras. Tem buscado uma política de modernização do Estado peruano e de um
processo de ganho em eficiência das instituições do país.
O ambiente de negócios no país vem melhorando nos últimos anos, tendo o país figurado no 54º lugar no ranking de 2017. Seu
processo de evolução é modesto, porém constante. Em 2008, por exemplo, estava na 58ª posição, mostrando que ao longo da
última década evoluiu em vários aspectos. De fato, desde meados dos anos 2000, o país vem aproveitando o boom da demanda
por metais e minerais diversos, os quais o Peru tem em abundância, para se adaptar à nova realidade econômica mundial.
Em se tratando do comércio exterior, o Peru tem uma balança comercial negativa. O Brasil é o terceiro maior fornecedor do
país, representando 5% das suas importações, e o 8º maior destino das exportações peruanas. Em relação ao Brasil, o Peru
representa menos de 1% das nossas importações bem como das nossas exportações.
Um país com uma diversidade mineral muito grande e com uma grande classe média emergente com crescente consumo, o
Peru tem potencial para crescer sustentavelmente por um longo período, dado que já demonstrou sinais de recuperação do
baque sofrido pela crise internacional nos últimos anos.

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
4.1

O MERCADO PERUANO

Aspectos gerais do mercado peruano

Diferentemente da Colômbia, no Peru a renda é menos concentrada. Nos últimos anos, inclusive, a renda média das famílias
peruanas superou o das colombianas, ficando, em 2015, em US$ 11.439. Este ainda é um valor baixo se comparado à Argentina,
porém é maior do que o observado na Colômbia.
RENDA ANUAL FAMILIAR DISPONÍVEL NO PERU (2015)

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

Se observarmos a curva de distribuição de renda familiar, pode-se constatar que ela é mais ‘achatada’ do que a de Colômbia e
Argentina, o que mostra uma leve melhora na distribuição da renda no país. Isso afeta diretamente como os consumidores
respondem aos produtos e, mais importante, às suas mudanças de preço. Da mesma forma que na Colômbia, quase ¾ da
população está nas classes D e E, o que significa que, embora a renda seja mais bem distribuída, ela ainda é relativamente baixa
para a maioria das pessoas.
PIRÂMIDE SOCIAL DA POPULAÇÃO COM MAIS DE 15 ANOS NO PERU (2015)

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

A renda mais elevada leva, consequentemente, a níveis maiores de consumo. No caso peruano, em 2015, as famílias
consumiram, em média, US$ 15.760. Novamente, os gastos excederam a renda média, dado que as famílias contraem dívidas
como financiamentos e cartões de crédito.
4.1.1 O consumidor peruano
Os povos andinos compartilham de inúmeras características. Naturalmente, seus padrões de consumo têm, também, muitos
pontos de intersecção. Como anteriormente, as mulheres são o principal público-alvo dos produtos para higiene e beleza, ainda
que haja um crescimento da participação dos homens nessa categoria. Da mesma forma que na Colômbia, os peruanos têm uma
grande aceitação de produtos private label, seja para produtos baratos, seja para os de maior valor. Esta é uma característica
importante, compartilhada com países muito desenvolvidos como a Suíça, a Alemanha e o Reino Unido. É um indicativo
interessante para o tipo de desenvolvimento que se desdobrará nesses países nos próximos anos. Ao mesmo tempo, o
7

consumidor peruano está habituado a comprar de marcas locais, menores e, ainda, por catálogos, uma forma bastante distinta
se compararmos este mercado com o colombiano ou o argentino.
Chamam a atenção as preferências peruanas em relação aos seus produtos de limpeza. 72% dos peruanos buscam produtos
com desodorizantes, uma média seis pontos percentuais acima da média do continente. O peruano também busca produtos que
sejam simples de utilizar, com uma média também superior à média da região. Esta informação vai ao encontro do fato de que,
na sua grande maioria, os peruanos fazem a limpeza básica apenas com água e sabão. Também é bastante utilizado o álcool,
com 36% dos respondentes afirmando usar este produto como principal forma de limpeza. Métodos mais antigos – e que não
são utilizados, portanto, por clientes institucionais – como vinagre e bicarbonato de sódio, aparecem cada vez menos na lista de
preferências do povo peruano.
4.2

O Setor de Produtos de Beleza e Higiene Pessoal

As vendas no varejo de produtos de beleza e higiene pessoal registraram um total de US$ 1,3 bilhão no ano de 2015.
Estas vendas cresceram cerca de 7,2% ao ano desde 2010. O segmento que apresentou maior crescimento foi o de
desodorantes que alcançou 11,8% no mesmo período.
VENDAS NO VAREJO DE PRODUTOS DE BELEZA E HIGIENE PESSOAL (2015)

Gráfico 3. Elaboração ICI CIN-RS FIERGS (2016). Fonte: Euromonitor, 2016.
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5

FLUXO DE COMÉRCIO DO PERU

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

Produtos de Beleza e Higiene Pessoal

O Peru importou cerca de US$ 261 milhões em produtos de beleza e higiene pessoal em 2015. Estas importações cresceram
cerca de 2,9% ao ano desde 2011.
IMPORTAÇÕES PERUANAS (2015)
Agregado dos produtos de beleza e higiene pessoal

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

A Colômbia foi a principal fornecedora destes produtos, com 31,2% de participação sobre o total importado pelo país. O Brasil
foi o 3º fornecedor, com US$ 29,7 milhões no ano de 2015.
PRINCIPAIS ORIGENS DAS IMPORTAÇÕES PERUANAS
Agregado dos produtos de beleza e higiene pessoal

1º
2º
3º
4º
5º

TOTAL
Colômbia
México
Brasil
Argentina
EUA

Valor US$ milhões (2015)
261,9
81,6
71,5
29,7
18,7
12,6

6º Chile
7º França
8º Espanha
9º Itália
10º Alemanha
Demais países

Valor US$ milhões (2015)
8,2
7,5
6,4
4,4
4,1
16,3

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

As principais empresas fornecedoras foram as multinacionais, vendendo principalmente para suas filiais locais.
PROCTER & GAMBLE (P&G)
Estados Unidos
http://www.pg.com/es_LATAM/PE/

Produtos
Importados
Principais Origens

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

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

Produtos
Importados

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

Principais Origens

Brasil, México, Bolívia, Colômbia.
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Principais marcas

Principais marcas

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

Produtos
Importados
Principais Origens

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

Principais marcas

QUALA S.A.
Colômbia
http://www.quala.com.pe

Produtos
Importados

Preparações capilares.

Principais Origens

Colômbia.

Principais marcas

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

5.2

Produtos Saneantes

Cerca de US$ 221 milhões foram importados pelo Peru em produtos saneantes em 2015. Este valor representou um crescimento
de 9,8% no período de 2010-2015.
IMPORTAÇÕES PERUANAS (2015)
Agregado dos produtos saneantes

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

O principal produto importado foram os detergentes (SH 3402) com US$ 70,2 milhões. As importações de inseticidas (SH
3808.91) alcançaram um valor muito similar, de US$ 66,1 milhões no ano de 2015.
Os Estados Unidos foram o principal fornecedor, principalmente pela participação das multinacionais, e da empresa Murex LLC,
que forneceu US$ 43 milhões em álcool (SH 2207) para duas empresas peruanas: PetroPeru e Refinaria La Pampilla.
O Brasil teve uma participação menor, fornecendo cerca de US$ 5,1 milhões em produtos saneantes para o Peru. Foi o 8º
colocado no ranking de fornecedores em 2015.
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PRINCIPAIS ORIGENS DAS IMPORTAÇÕES PERUANAS
Agregado dos produtos saneantes

1º
2º
3º
4º
5º

TOTAL
EUA
China
Alemanha
Colômbia
México

Valor US$ milhões (2015)
221,5
88,8
27,8
16,8
16,1
14,7

6º Argentina
7º Equador
8º Brasil
9º Bolívia
10º Chile
Demais países

Valor US$ milhões (2015)
8,8
5,7
5,1
4,7
4,1
28,9

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

As empresas que se destacaram como fornecedores, além da Murex, foram a Bayer S.A., Dow Corning e a Procter & Gamble
International.
MUREX LLC
Estados Unidos
http://www.murexltd.com/

BAYER S.A.
Alemanha
https://www.cropscience.bayer.pe/

Produtos Importados

Álcool.

Principais Origens

EUA.

Produtos
Importados
Principais Origens

Principais marcas

Álcool para refinarias.

Principais marcas

DOW CORNING CORP.
Estados Unidos
http://www.dowcorning.com/

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

Principais Origens

Detergentes, inseticidas e
desinfetantes.
EUA, Colômbia, Áustria.

Produtos
Importados
Principais Origens

Principais marcas

Absolute, Lorsban.

Principais marcas

Produtos Importados

Detergentes, inseticidas, outros
inseticidas,
Alemanha. Índia, Colômbia e Brasil.

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

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

11

6
6.1

ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO

Distribuição de Produtos de Beleza e Higiene Pessoal
3

No ranking mundial das maiores empresas de vendas diretas (2015) elaborado pela revista americana Direct Selling News , duas
empresas de origem peruana se destacam: Belcorp, 13º posição com 1,4 bilhão de dólares americanos em receita, e Yanbal
International, 20º posição com US$ 856 milhões. A Yanbal Internacional opera a marca Unique, e a Belcorp, com as marcas L’Bel,
Ésika e Cyzone.
As vendas diretas foram o canal de distribuição mais importante na venda de produtos de beleza e higiene pessoal no Peru em
2015.
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.

Com o intuito de ganhar a participação de mercado das vendas diretas, os varejistas estão buscando se inserir em novas áreas
geográficas, atingindo assim, um número maior de consumidores. Estão oferecendo também ambientes bem iluminados, com
um grande estoque de produtos e conselhos de beleza através de consultoras locais. Outra vantagem levantada pelos varejistas,
é que os consumidores não precisam esperar dias ou semanas para receber e usar os produtos.
A participação dos supermercados e hipermercados vem crescendo no período analisado, mais do que a participação das vendas
diretas e dos mercados locais. Através de deste canal, os consumidores têm acesso a uma maior variedade de marcas e se
beneficiam de uma estreita interação com os produtos.
6.2

Distribuição de Produtos Saneantes

No varejo peruano, mais de 70% das compras de produtos saneantes se dá através de mercados locais e minimercados. Nos
registros reais de importação destes produtos, foram identificados os seguintes canais de distribuição entre os importadores:




Distribuidores de insumos médico-hospitalares: empresas que comercializam produtos para este segmento, incluindo
produtos para higienização, desinfecção de ambientes controlados.
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
Distribuidores de produtos para limpeza profissional e empresas que realizam este tipo de serviço.

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.

3

Disponível em http://directsellingnews.com/
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6.3

Exemplos de canais

A seguir, serão apresentados alguns canais de distribuição dos produtos de interesse deste estudo, assim como (quando
4
disponível) exemplos de marcas comercializadas nestes estabelecimentos.
6.3.1

Supermercados e Hipermercados
Origem: Chile
Fundação: 1960 (Chile); 1992 (Peru).
# de lojas no Peru: 125

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

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
http://www.tottus.com.pe

SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
(Mass, Vivanda e PlazaVea)
http://www.supermercadosperuano
s.com.pe/

6.3.2

Abrangência: Colômbia, Brasil, Chile, Peru e Argentina.
Possuem marca própria.

Origem: Chile
Fundação: 2002 (Chile)
# de lojas no Peru: 59
Abrangência: Ancash. Arequipa, Cajamarca, Callao, Huanuco, Ica, La Libertad,
Lambayeque, Lima, Piura, Ucayali.
Informação para fornecedores: http://www.tottus.net/proveedores.pdf
Possuem marca própria (Precio Uno e Tottus).

Origem: Peru
Fundação: 1993
Abrangência: Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huanuco, Ica, Junin, La Libertad,
Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Puno, Tacna, Ucayali.
# de lojas no Peru: 96 (PlazaVea)
Possuem marca própria (Boreal).

Rede de Farmácias

MIFARMA e BOTICAS FASA
(Grupo Quicorp)
http://www.mifarma.com.pe
http://www.fasa.com.pe/

Origem: Peru
Fundação: 1980
Abrangência: todo território peruano.
# de lojas no Peru: + de mil farmácias (incluindo unidades no Chile e México)
Formulário para fornecedores: http://www.mifarma.com.pe/proveedores
Formulário para fornecedores: http://www.fasa.com.pe/proveedores

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

4

Todas as marcas foram retiradas do e-commerce ou catálogo de ofertas das empresas divulgadas nos meses de setembro/outubro de 2016.

13

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 B – Canais de Distribuição no Peru).
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7

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>
Comité Peruano de Cosmética e Higiene <http://www.copecoh.com/>
Digemid - Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas <http://www.digemid.minsa.gob.pe/>
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>
SUNAT. Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria <http://www.sunat.gob.pe/>

Os documentos:
 Anexo B - Empresas autorizadas no Peru
 Apêndice B – Canais de Distribuição no Peru
 Apêndice C - Países Fornecedores
 Apêndice D - Imposto de Importação
são parte integrante deste estudo.
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