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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 da Argentina, 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. 

3402 
Agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tensoativas, preparações para lavagem (incluídas as 

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 

primárias e secundárias
1
. 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 setembro e outubro 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 Argentina 

A economia argentina vem passando por mais uma turbulência. Após um movimento de queda da atividade econômica, o país 

passa pelo primeiro ano do governo de Mauricio Macri, que busca alternativas liberais para antigos problemas nacionais. 

Espera-se que haja menos barreiras de importação, bem como medidas que retomem o crescimento industrial e que controlem 

a escalada dos preços, cuja inflação já está há bastante tempo na casa dos dois dígitos. Ainda que os indicadores para este ano 

sejam todos negativos, o mercado sinaliza confiança na recuperação do país sob o comando do novo presidente. 

O Mercado Consumidor 

O consumidor argentino é moldado pela situação corrente da economia. Com a renda afetada pela economia desaquecida, as 

famílias do país têm contraído dívidas, aumentando suas dificuldades em médio prazo. Porém os gastos continuam estáveis e a 

sensibilidade do consumidor argentino aos preços de produtos de higiene e saneantes tem se mostrado baixa, ou seja, ele 

continuará consumindo esses produtos em quantidades constantes ou crescentes. Alguns dados mostram que os argentinos 

têm hábitos de limpeza distintos dos seus vizinhos latino-americanos, o que faz da Argentina um lugar bastante diferenciado e 

que merece ser estudado de forma mais atenta. 

O Setor de Produtos de Beleza e Higiene Pessoal 

As vendas de varejo de produtos de beleza e higiene pessoal vêm crescendo nos últimos anos na Argentina. Esse crescimento 

vem puxado, especialmente, pelo segmento de preparações para pele e da linha solar, cujo mercado cresceu cerca de 1/4. A má 

fase da economia argentina também é refletida nas projeções de vendas deste setor, que tendem a cair nos próximos anos. O 

mercado argentino, ainda que seja bastante grande, representa 1/5 do mercado brasileiro. 

O Setor de Produtos Saneantes 

Os produtos de lavanderia são os principais na seção de produtos saneantes, representando 43% de todos os vendidos deste 

segmento. Diferentemente do setor de beleza e higiene pessoal, este setor apresenta tendência de crescimento nos próximos 

anos, impulsionado especialmente pelos inseticidas de uso doméstico, que teve um crescimento substancial desde o começo da 

década. 

Fluxos de Comércio da Argentina 

Os últimos anos de protecionismo impactaram diretamente o mercado argentino. Algumas empresas deixaram o país, enquanto 

outras passaram a importar apenas uma parte dos produtos disponíveis em varejo. O valor das importações argentinas de 

produtos de beleza e higiene pessoal vem encolhendo nos últimos anos, e tem como principais fornecedores o México e o Brasil. 

Já entre os produtos saneantes, os Estados Unidos foram os principais fornecedores, seguidos, novamente, do Brasil. Neste 

segmento, produtos comercializados sem marca tiveram participação significativa no fluxo de comércio argentino. 

Canais de Distribuição 

Os supermercados e hipermercados ainda são dominantes na venda de produtos de beleza e higiene pessoal. Neste segmento, 

porém, existe uma grande presença de venda direta, especialmente as vendas feitas por representantes como Avon e a Natura, 

dado que esta foi uma alternativa encontrada face ao desemprego ou à necessidade de complemento de renda. Este segmento, 

embora pareça bastante fragmentado, representa cerca de 22% das vendas destes produtos na Argentina. Já entre os 

saneantes, os supermercados e hipermercados têm praticamente metade das vendas, seguidos por mercados locais e por varejo 

especializado, mostrando um mercado mais ortodoxo do ponto de vista de distribuição. 
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3 PERFIL-PAÍS: ARGENTINA 

3.1  Aspectos Gerais 

Capital Buenos Aires 

Estrutura administrativa 23 províncias e a Cidade Autônoma de Buenos Aires 

Cidades importantes Córdoba, Rosário, Mendoza, La Plata,  

Idiomas Espanhol 

Moeda e câmbio ARS 1 = US$ 0,07 

Quadro 3. Elaboração ICI CIN-RS FIERGS (2016). Cotação de 13.10.2016. Fonte: CIA World Factbook; Banco Central do Brasil, 2016. 

 
PARÂMETRO ARGENTINA BRASIL 

Área 2.780.400 8.515.770 km² 

População (2015 est.) 43.886.748 204.259.821 

PIB (2015 est.) USD 630 bilhões USD 1,73 trilhões 

Taxa de crescimento do PIB (2014) 1,2% 0,1% 

Renda per capita (2015 est.) USD 12.460 USD 9.850  

Taxa de Inflação (2015 est.) 27,6% 9% 

Índice de Gini
2
 (2010) 45,8 52,7 (2012) 

IDH (2014) 0,863 0,744 (79ª) 

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

A Argentina tem a segunda maior economia do continente sul-americano, atrás apenas do Brasil. O país passa por uma série de 

reformas encabeçadas pelo presidente Mauricio Macri, responsável por uma guinada liberal desde que assumiu, em dezembro 

de 2015. Com uma flexibilização de barreiras de comércio, tentativa de estabilização da inflação e reajuste no mercado de 

trabalho, a Argentina tenta recuperar o ritmo de crescimento observado alguns anos atrás. 

O país ainda passa por diversas dificuldades internas e externas. Tanto ajustes de política fiscal e monetária quanto a negociação 

do pagamento de dívidas com credores internacionais geram instabilidade e desconfiança. No último ano, o índice Doing 

Business, do Banco Mundial, classificou a Argentina como o 121º país com maior facilidade em se fazer negócios. Neste ranking, 

a Argentina perdeu posições em 8 das 11 categorias analisadas, ganhou uma posição o quesito “obtenção de alvarás de 

construção” e se manteve inalterado em “comércio internacional” e “execução de contratos”. Se as políticas empregadas desde 

o início do ano surtirem efeito, existem grandes possibilidades de a Argentina avançar algumas posições no ranking, 

aproximando-se do Brasil, que figura na 116ª posição. 

Numa economia tão grande quanto a argentina, é comum que o comércio exterior seja bastante desenvolvido. Muito embora os 

últimos anos tenham sido marcados por uma frequente imposição de barreiras à importação e à exportação, há previsão de 

mais facilidade no comércio com o país vizinho. O Brasil, inclusive, é o maior parceiro comercial da Argentina, fornecendo 21,8% 

do total das importações do país ano passado, que somaram mais quase USD 60 bilhões. O Brasil também é o maior destino das 

exportações argentinas, sendo comprador de 17,8% de tudo que a Argentina exporta.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
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 O MERCADO ARGENTINO 

4.1  O Mercado Consumidor 

A Argentina tem padrões de consumo com características de países desenvolvidos e de países em desenvolvimento. Este 

cenário, que remete, num primeiro momento, ao mercado brasileiro, tem suas peculiaridades devido à estrutura da indústria e 

da distribuição da renda no país. Nesta seção, serão observados os principais aspectos do mercado do país vizinho, seguindo a 

estrutura lógica de, primeiramente, conhecer o país, depois entender o argentino e, posteriormente, o que (e como) o argentino 

consome. 

O consumidor argentino é muito suscetível às flutuações que existem no mercado local, ocasionadas pelas sucessivas crises por 

que passa o país. Num passado mais recente, desde a década de 1990 a Argentina tem sofrido os impactos tanto da liberalização 

extrema do seu mercado quanto de políticas expansionistas irresponsáveis. Indo de extremos com o presidente Carlos Menem 

(1989-1999) e sua abertura total do mercado argentino até o Kirchnerismo que se encerrou em 2015, após governos de Nestor 

(2003-2007) e Cristina (2007-2015), o povo argentino experimenta momentos de renda elevada intercalados com períodos de 

desemprego, peso desvalorizado e encolhimento da economia. 

No cenário atual, vê-se uma transição que é fundamental para compreender o consumidor argentino. Nos últimos anos, o 

governo de Cristina Kirchner obteve níveis consideráveis de aprovação, porém houve sérios problemas na condução da 

economia. Com a demanda por commodities baixando, os seus preços foram paulatinamente reduzindo, afetando a economia 

argentina em cascata. Isso levou a um agravamento da situação fiscal argentina, pressionando os preços internos com uma 

inflação muito alta (26,9% em 2015, segundo o FMI). Para conter o aumento dos preciso, o governo argentino propôs, em 2014, 

um programa para congelar os preços de alguns produtos. Este programa, Precios Cuidados, busca a parceria de supermercados 

para informar os produtos com maior pressão inflacionária, para que seus preços fiquem estáveis ou cresçam apenas 

acompanhando a inflação dos custos de produção
3
. 

O governo que se iniciou em dezembro do ano passado, sob o comando do empresário Mauricio Macri, busca um diálogo com a 

classe de empreendedores argentinos e estrangeiros, dando uma tônica maior de gestão do que de política. Até outubro de 

2016, os indicadores não demonstraram melhora, porém sua equipe econômica sustenta que os primeiros sinais de 

estabilização da economia serão observados a partir do ano que vem. Suas principais medidas buscam diminuir os gastos 

públicos, estabilizar os preços e derrubar barreiras de importação, bem como das cotas de exportação de alguns produtos como 

trigo e milho. O risco que se corre, neste momento, é que essa supressão de gastos (e também de investimentos), aliada a uma 

pressão de diminuição de salários e de queda de preços leve a um processo recessivo, encolhendo ainda mais a economia 

argentina. Os resultados desta escolha ortodoxa, porém, somente deverão ser vistos a partir do próximo semestre. 

Esta breve análise política se faz necessária porque a Argentina tem características muito específicas em relação às suas políticas 

monetária e macroeconômica, de modo que o comportamento do consumidor é diretamente afetado. Estas diferenças são 

bastante grandes se comparamos o país com outras nações do continente, inclusive as que serão estudadas a seguir, como 

Colômbia e Peru. Além disso, existem significativas diferenças de população, de povoamento e de estilo de vida. 

A Argentina é povoada mais densamente na metade norte do país, num eixo horizontal que se expande a partir da capital 

Buenos Aires em direção a Santiago do Chile e ao Norte, nas fronteiras com Brasil, Paraguai e Bolívia. Esta região, que 

representa 53% do território argentino, concentra 95% da população. As províncias ao sul (Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa 

Cruz e Tierra del Fuego), embora representem quase metade do território argentino, concentram uma parte ínfima da sua 

população. Na figura a seguir, a área com maior concentração de círculos da cor cinza é onde há os maiores centros urbanos e, 

em consequência, a maior população absoluta. Nestas áreas se concentra, também, a maior parte da atividade fabril e a maior 

concentração de consumidores de bens finais, dentre os quais se destacam os cosméticos e saneantes. 

O território argentino é bastante grande para a sua população, tendo pouco mais de 10 habitantes por km². Naturalmente, este 

número baixa muito conforme se vai em direção ao sul, chegando a 0,12 habitantes/km² na Tierra del Fuego. A região 

metropolitana de Buenos Aires tem uma grande concentração de pessoas, chegando a impressionantes 2.679,25 pessoas por 

km². Este valor ainda é baixo quando se observa a densidade populacional da cidade de Buenos Aires, que concentra 14.137,7 

habitantes por km². Estes valores tão destoantes mostram que a maioria do público-alvo deste estudo está localizada num 

semicírculo que tem como origem a capital Buenos Aires. 

 

                                                           
3 Mais informações no site: http://precioscuidados.gob.ar/ 
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MAIORES CENTROS URBANOS DA ARGENTINA 

 
Figura 1. Elaboração ICI CIN-RS FIERGS (2016). Fonte: INDEC, 2016.  

Sabendo-se onde se encontra o grande público que é foco da pesquisa, é preciso compreender quem é o consumidor argentino. 

Para isso, serão observados alguns aspectos de renda, de gastos familiares e de tendências de consumo. A curva de renda das 

famílias argentinas se dá da forma apresentada a seguir. A renda média familiar no país, em 2015, foi de US$ 22.859, 

ligeiramente acima da renda recebida pela maioria das famílias, que ficou em torno de US$ 20 mil anuais. Conforme se vê no 

gráfico, a maioria das famílias tem renda menor do que a média, evidenciando a concentração de renda que existe no país. 

 

CURVA DA DISTRIBUIÇÃO DE RENDA NA ARGENTINA (2015) 

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

Um dado interessante de analisar sob o vulto da renda média familiar na Argentina é o quanto as famílias gastaram, em média, 

no mesmo ano. Em 2015, a família argentina gastou uma média de US$27.689, o que significa que, em geral, as famílias 

argentinas se endividaram no ano passado, já que a renda média foi menor do que os gastos, muito embora os gastos variem de 

acordo com a composição familiar. Desta forma, o gráfico a seguir mostra como alguns tipos de composição familiar gastaram 

em 2015, indo desde uma pessoa solteira, passando por famílias com dois responsáveis e filhos, até outros tipos de núcleos 

familiares, como idosos e seus netos, por exemplo. O que se nota é que a renda familiar, quando completada por mais de uma 

pessoa, aumenta consideravelmente o nível de gasto da família. Tanto núcleos familiares individuais quanto responsáveis que 

criam os filhos sozinhos gastam pouco em relação às outras famílias. As famílias com núcleo parental único, inclusive, são os 

tipos que menos gastam entre os analisados. 
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GASTOS ANUAIS POR TIPO DE FAMÍLIA NA ARGENTINA (2015) 

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

Os gastos aumentam consideravelmente quando são envolvidos filhos, tanto em famílias com dois responsáveis e filhos, quanto 

em famílias diferentes, em que podem coexistir crianças, idosos e adultos de formas distintas. Os maiores gastos observados são 

em famílias que não se encaixam nos parâmetros descritos inicialmente, mas têm uma composição diferente. Geralmente os 

gastos são mais elevados devido ao fato de que pode haver tanto gastos com educação quanto gastos elevados com saúde, 

referentes à terceira idade. Mais ainda: pode haver intersecção entre gastos com educação de crianças e de adolescentes ao 

mesmo tempo em que se gasta com saúde de idosos. 

Estes dados levam em consideração o agregado da população argentina, as suas famílias e os seus respectivos gastos. Porém 

pode se observar os padrões de distribuição de renda a partir da observação da pirâmide social do país. Ao observar, na figura a 

seguir, que as classes D e E representam 66% das pessoas com mais de 15 anos, compreende-se por que a família argentina 

média está se endividando: com preços altos, desemprego e com uma parcela grande da população tendo baixa remuneração, 

não resta solução a não ser o financiamento e a realização de dívidas. 

PIRÂMIDE DE CLASSES SOCIAIS NA ARGENTINA (2015) 

Pessoas maiores de 15 anos 

  

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

Embora já seja possível delinear os principais traços do consumidor argentino, alguns aspectos ainda podem ser úteis para 

definir o exato público-alvo das empresas brasileiras de cosméticos e saneantes. A Argentina, como a maioria dos países do 

mundo, tem uma proporção quase igual entre homens e mulheres (de acordo com o último censo feito no país, em 2010, 51% 

da população argentina é composta por mulheres). Num primeiro momento, este dado poderia levar à conclusão de que as 

estratégias adotadas serão indiferentes, dado que a população é estratificada em duas partes iguais. Porém, quando se analisam 
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as famílias argentinas, nota-se que os padrões de consumo têm características muito particulares, especialmente em relação ao 

gênero da pessoa responsável pela compra dos produtos e do desempenho das funções domésticas. 

O público-alvo de produtos cosméticos sempre foi predominantemente feminino e, ainda que nos últimos anos o público 

masculino venha ganhando terreno nesse nicho, as mulheres ainda prevalecem como principais consumidoras. Os números são 

mais claros em se tratando de produtos de limpeza domésticos. Na Argentina, apenas em 3 a cada 10 lares as atividades 

domésticas são divididas, sendo que nos 7 lares restantes, predomina o trabalho exclusivamente feminino. Já em relação à 

compra de produtos de limpeza, 48% dos lares tem a mulher como compradora principal de produtos de limpeza. Há, ainda, 

uma pequena parcela de homens que faz as compras, mas as demais famílias dividem as compras. Nota-se, então, que a maioria 

dos lares argentinos é liderada por mulheres no que diz respeito à limpeza da casa, fazendo delas o principal público-alvo 

quando se pensa em estratégia de vendas. 

Os argentinos também têm hábitos de limpeza bastante distintos dos demais países da América Latina. Conforme o gráfico 

abaixo, o único ambiente da casa que mais argentinos do que latino-americanos em geral consideram importante manter limpo 

é o banheiro. Em todos os demais cômodos mencionados, menos argentinos do que latino-americanos consideram importante a 

limpeza frequente. 

PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO QUE CONSIDERA IMPORTANTE MANTER LIMPOS OS SEGUINTES CÔMODOS 

 

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

Ainda em relação aos hábitos do consumidor argentino, 67% dos consumidores do país afirmam buscar que um produto de 

limpeza seja um bom desinfetante, sendo que 64% deles buscam também efetividade, 57% também procuram a fragrância. 

Menos da metade dos consumidores argentinos tem o baixo preço como fator determinante para a compra dos produtos. A 

presença de químicos nocivos à saúde e ao meio ambiente ainda exerce pouca influência nos padrões de consumo argentinos, 

uma vez que 30% responderam procurar isso nos produtos comprados. 

Por fim, vale observar que os consumidores se manifestam, também, em relação à origem dos produtos que estão comprando. 

As marcas globais têm a preferência de metade dos consumidores argentinos, especialmente porque passam a imagem de 

possuírem capacidade suficiente de pesquisa e de investimento necessários para a elaboração de produtos de alta qualidade. 

Mais especificamente, 48% dos consumidores buscam cosméticos de marcas globais, aumentando esse percentual para 50% 

quando se tratam de desodorantes e cremes dentais, por exemplo. 

Como foi avaliado na última seção, é difícil estabelecer o perfil exato do consumidor argentino, uma vez que as condições 

socioeconômicas são muito voláteis e vêm apresentando pouca durabilidade. Em outras palavras, os modelos econômicos 

adotados no país não são sustentáveis, de modo que as sucessivas guinadas na política macroeconômica acabam afetando 

diretamente a forma como as pessoas se comportam em relação ao consumo. Dado este cenário em constante mudança, vê-se 

o argentino médio com diminuição do seu poder de compra, preços inflacionados e, em geral, contraindo dívidas. Além disso, foi 

possível observar os diferentes comportamentos deste consumidor em relação a produtos de higiene pessoal e de limpeza 

doméstica.  
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4.2  O Setor de Produtos de Beleza e Higiene Pessoal 

Em 2015, as vendas no varejo de produtos de beleza e higiene pessoal
4
 na Argentina alcançaram US$ 6,2 bilhões, tendo as 

preparações capilares como principal segmento em termos de valor. 

 

VENDAS NO VAREJO DE PRODUTOS DE BELEZA E HIGIENE PESSOAL (2015) 

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

Apesar das dificuldades econômicas enfrentadas pela Argentina, o setor cresceu cerca de 7% ao ano nos últimos cinco anos. 

Analistas da consultoria Euromonitor International
5
, preveem que as vendas devem cair cerca de 4% nos próximos anos, 

alcançando um volume de US$ 5,2 milhões em vendas no varejo em 2020. O único segmento que não apresentará desempenho 

negativo é a linha solar, que deverá crescer cerca de 1% nos próximos anos. 

Em termos comparativos, as vendas no Brasil foram de US$ 30 bilhões, ou seja, quase cinco vezes o mercado argentino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Incluindo produtos de higiene oral, cosméticos e produtos de depilação. 
5 Disponível em http://www.euromonitor.com/  

http://www.euromonitor.com/
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4.3  O Setor de Produtos Saneantes 

O mercado argentino de varejo de produtos saneantes foi de US$ 2,8 bilhões em 2015. Cerca de 43% destas vendas foram de 

produtos de lavanderia, que inclui detergentes para roupas, amaciantes de tecidos, produtos para limpeza de carpetes e outros 

produtos similares. 

 

VENDAS NO VAREJO DE PRODUTOS SANEANTES (2015) 

 
Gráfico 7. Elaboração ICI CIN-RS FIERGS (2016). Fonte: Euromonitor, 2016.  

O setor cresceu cerca de 5% nos últimos anos, e diferentemente do setor de produtos de beleza e higiene pessoal, deverá 

crescer 2% até 2020 – alcançando um montante de US$ 3,0 bilhões em vendas no varejo. O segmento de inseticidas para uso 

doméstico é o de maior destaque, visto que deverá crescer mais 5% até 2020. 

As vendas no Brasil alcançaram US$ 5,8 bilhões no ano de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

5 FLUXO DE COMÉRCIO DA ARGENTINA 
 
Neste capítulo será apresentado o fluxo de comércio argentino de produtos de beleza e higiene pessoal e de produtos 

saneantes.  

5.1 Produtos de Beleza e Higiene Pessoal 

A política protecionista teve um sério impacto sobre o setor. No período, empresas que eram basicamente importadoras, como 

a Corporación Belcorp
6
, decidiram deixar o país. Outras decidiram somente importar produtos líderes de vendas e de maior 

rentabilidade, e em alguns casos, começaram a produzir no país. Como exemplo, a Colgate -Palmolive Argentina S.A.
7
 decidiu 

terceirizar a produção de sabão em barra para a empresa argentina José Guma S.A.
8
 e interromper a importação desses 

produtos do Brasil. 

Em 2015, a Argentina importou US$ 376 milhões em produtos de beleza e higiene pessoal. Este montante caiu cerca de 7% nos 

últimos cinco anos. Os produtos classificados na SH 3305, ou seja, preparações capilares representaram 34,0% deste total. 

IMPORTAÇÕES ARGENTINAS (2015) 

Agregado dos produtos de beleza e higiene pessoal 

 
Gráfico 8. Elaboração ICI CIN-RS FIERGS (2016). Fonte: AFIP, 2016.  

Se considerarmos somente os produtos de interesse deste estudo
9
, as importações somam US$ 300 milhões em 2015. Para este 

grupo de produtos, o México foi o principal fornecedor com 33,6% do total, seguido do Brasil com 19,3%. Os quatro principais 

países fornecedores foram responsáveis por mais de 85% do mercado. 

PRINCIPAIS ORIGENS DAS IMPORTAÇÕES ARGENTINAS  

Agregado dos produtos de beleza e higiene pessoal  

  Valor US$ milhões (2015)   Valor US$ milhões (2015) 

TOTAL 304,1  6º Chile 8,7 

1º México 102,3  7º Reino Unido 3,9 

2º Brasil 58,5  8º Canadá 3,8 

3º França 54,9  9º Itália 3,4 

4º Espanha 43,4  10º Alemanha 3,4 

5º EUA 8,8  Demais países 44,8 
Tabela 1. Elaboração ICI CIN-RS FIERGS (2016). Fonte: AFIP, 2016 

                                                           
6 Disponível em https://www.belcorp.biz/  
7 Disponível em http://www.colgate.com.ar/  
8 Disponível em http://www.joseguma.com/  
9 Excluindo produtos de higiene oral, cosméticos e produtos de depilação. 

https://www.belcorp.biz/
http://www.colgate.com.ar/
http://www.joseguma.com/


A maior parte deste fluxo se deu entre empresas multinacionais com filial/sede nestes países fornecendo para suas subsidiárias 

argentinas. Como exemplo de comércio intra-firmas é possível citar: 

 

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

 

 

L’OREAL ARGENTINA S.A. 
França 
http://www.loreal.com.ar/ 

    

Produtos 

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

Produtos 

Perfumes, preparações para pele, 
preparações capilares, preparações 
para barbear, desodorantes, 
preparações para banho. 

Principais Origens México, Brasil, EUA e França. Principais Origens EUA, França, Brasil, México. 

Principais marcas  

 

Principais marcas 

 

 

 

NATURA 
Brasil 
http://www.naturacosmeticos.com.ar/ 

 

 

BEIERSDORF S.A.  
Alemanha 
http://www.beiersdorf.com.ar/ 

  

Produtos 

Perfumes, preparações para pele, 
preparações para banho, 
preparações para barbear, 
preparações capilares, 
desodorantes. 

Produtos 

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

Principais Origens Brasil, Colômbia. Principais Origens Chile, Brasil. 

Principais marcas 

 

Principais marcas 
 

 

 

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

 

 

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

Principais Origens Brasil, Canadá, México. 

Principais marcas 
 

 
Tabela 2. Elaboração ICI CIN-RS FIERGS (2016). Fonte: Euromonitor; website das empresas; AFIP, 2016. 

 

Destas empresas, a Unilever é a única que fabrica em sua subsidiária local. Natura, Procter & Gamble, Beiersdorf, L’oreal e 

muitas outras, possuem subsidiárias locais que servem como centros de distribuição ou escritórios comerciais. A brasileira 

Natura, por exemplo, produz parte dos produtos localmente (através de parceiros), e importa o restante do Brasil e da 

Colômbia. A empresa está construindo um novo centro de distribuição no país, que aumentará em 80% a capacidade de 

processamento de pedidos. 
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WEBSITE DA ARGENTINA E MAPA DE ATUAÇÃO DA EMPRESA NATURA NA AMÉRICA DO SUL 

   
Quadro 5. *CNs: Consultoras Natura. Fonte: Relatório Anual (2015). Disponível em http://www.natura.com.br/relatorio-anual/2015/relatorio-anual-2015 

5.2 Produtos Saneantes 

A Argentina importou US$ 267 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 55,9% de 

todas as importações argentinas de 2015. 

IMPORTAÇÕES ARGENTINAS (2015) 

Agregado dos produtos saneantes 

 
Gráfico 9. Elaboração ICI CIN-RS FIERGS (2016). Fonte: AFIP, 2016. 

Os Estados Unidos foram o principal fornecedor, com 31,8%, seguido do Brasil com 30,9%. 

 

 

 

 

 

http://www.natura.com.br/relatorio-anual/2015/relatorio-anual-2015
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PRINCIPAIS ORIGENS DAS IMPORTAÇÕES ARGENTINAS  

Agregado dos produtos saneantes 

  Valor US$ milhões (2015)   Valor US$ milhões (2015) 

TOTAL 267,8  6º China 12,1 

1º EUA 81,6  7º Reino Unido 11,3 

2º Brasil 76,6  8º Indonésia 5,7 

3º Uruguai 20,7  9º Espanha 4,5 

4º Alemanha 17,0  10º Itália 4,2 

5º México 12,5  Demais países 21,0 
Tabela 3. Elaboração ICI CIN-RS FIERGS (2016). Fonte: AFIP, 2016 

Assim como para o segmento de produtos de beleza e higiene pessoal, os principais fluxos de produtos saneantes foram de 

multinacionais, entre suas filiais e matrizes. 

 

CLOROX 
Estados Unidos 
http://www.clorox.com.ar/ 

 

 

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

  

Produtos Aromatizadores, Detergentes Produtos Detergente 

Principais Origens México, Grécia Principais Origens Estados Unidos, México. 

Principais marcas 
 

Principais marcas 

 
 

 

RECKITT BENCKISER 
Reino Unido 
http://www.rb.com/ 

 

 

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

  

Produtos 
Aromatizadores, Sabões, Ceras, 
Detergentes. 

Produtos 
Aromatizadores, Detergentes, Inseticidas, 
Desinfetantes. 

Principais Origens 
Reino Unido, Colômbia, México, 
Brasil, Polônia. 

Principais Origens 
México, Tailândia, Indonésia, China, 
Reino Unido,  

Principais marcas 
   

Principais marcas 
     

 

 

Um ponto de atenção foi a grande quantidade de produtos comercializada sem marca e acondicionada em grandes tambores 

com mais de uma tonelada.  
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6 ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO 

6.1 Distribuição de Produtos de Beleza e Higiene Pessoal 

A distribuição de produtos de beleza e higiene pessoal na Argentina se dá de forma muito similar ao Brasil. A maior parte 

(36,4%) das vendas acontece nos supermercados e hipermercados, que se destacam pela venda de produtos mais básicos e 

essenciais como preparações capilares (shampoos, etc.), sabonetes, desodorantes e preparações para barbear. 

 

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO 

Participação (%) sobre as vendas totais de produtos de beleza e higiene pessoal  

 
Gráfico 10. Elaboração ICI CIN-RS FIERGS (2016). Fonte: Euromonitor International, 2016. 

Com as dificuldades econômicas enfrentadas pelo país nos últimos anos, houve um aumento em ritmo acelerado de empresas 

de venda direta como a Cosméticos Avon SACI e a Natura Argentina S.A., pois muitas pessoas ingressaram neste canal como 

alternativa para gerar renda extra. Este canal correspondeu por 25% das vendas de produtos de beleza e higiene pessoal em 

2015. 

É esperada uma recuperação da economia que irá modificar os hábitos de consumo dos argentinos. A criação de novos 

empregos e aumento dos salários irá impulsionar o crescimento do varejo especializado e diminuir a participação das vendas 

diretas. A rede de farmácias Farmacity S.A. abriu duas cadeias que não comercializam medicamentos, focadas em produtos de 

cuidado pessoal, beleza, moda e decoração, chamadas Look e Simplicity. 

   
Quadro 6. Imagens da fachada das cadeias Simplicity e Look Farmacity na Argentina. 
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O varejo online será o canal mais dinâmico nos próximos anos, porem não deverá alcançar mais do que 3% de participação nas 

vendas totais até 2020. 

6.2 Distribuição de Produtos Saneantes 

Da mesma forma, a distribuição de produtos saneantes se dá principalmente por supermercados e hipermercados. Quase 

metade (48,7) de todas as vendas de 2015 aconteceu neste canal, muito pelo fato de que atuam com uma grande variedade de 

produtos e marcas, e por isso, conseguem aplicar mais descontos. 

 

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO 

Participação (%) sobre as vendas totais de produtos saneantes  

 
Gráfico 11. Elaboração ICI CIN-RS FIERGS (2016). Fonte: Euromonitor International, 2016. 

As vendas em mercados locais, como mercearias, minimercados também ocupam uma parcela importante no total, de quase 

30%. Nestes canais são mais populares os detergentes de louça e preparações para lavanderia. A principal vantagem deste canal 

é a proximidade dos domicílios.  

6.3 Exemplos de canais 

A seguir, serão apresentados alguns canais de distribuição dos produtos de interesse deste estudo, assim como (quando 

disponível) exemplos
10

 de marcas comercializadas nestes estabelecimentos. 

6.3.1 Supermercados e Hipermercados 

 
CARREFOUR 

http://www.carrefour.com.ar/ 
 

Origem: França 

Fundação: 1959 (França) e 1982 (Argentina). 

# de lojas na Argentina: 585  
Abrangência: 22 províncias. 

Link para fornecedores: http://www.carrefour.com.ar/content/servicios/portal-de-
proveedores/ 

 

 
COTO - Centro Integral de 

Comercialización S.A. 

Origem: Argentina 
Fundação: 1972 

# de lojas na Argentina: 121 

Abrangência: Buenos Aires, Mar de Ajó, Mar del Tuyú, Rosario, Paraná, Santa Fe, el 
partido de General Madariaga, Neuquén e Mendoza. 

Administram 7 centros comerciais em Temperley, Ramos Mejía, José C. Paz, General 

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



 

19 

http://www.coto.com.ar/ Madariaga, Garín, Tortuguitas, Sarandí, Lanús e Ciudadela. 

Guia para fornecedores: http://www.coto.com.ar/documentacion/index.html 

Contato para contratação de espaço no centro comercial: localesyespacios@coto.com.ar 

Possuem marca própria. Ex. Cristal del Lago de produtos saneantes
11

.  
Exemplos de marcas comercializadas: 

        
 

 

 
SUPERMERCADOS DIA 

Distribuidora Internacional de 
Alimentación, S.A. 

https://www.supermercadosdia.co
m.ar/ 

Origem: Espanha 

Fundação: 1966 (Espanha) 

# de lojas na Argentina: 846. Possuem 5 armazéns de distribuição. 

Abrangência: Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Salta e Santa Fé. 

Possuem marca própria, incluindo produtos de beleza e higiene pessoal, e saneantes. 

Guia para fornecedores: https://www.supermercadosdia.com.ar/sea-proveedor-de-
productos-marca-dia/ 

Exemplos de marcas comercializadas: 

  
 

 

 
DISCO / VEA / JUMBO 

(Grupo Cencosud) 
https://www.disco.com.ar/ 

Origem: Argentina / Chile 

Fundação: 1961 (Disco), 1974 (Vea) e 1976 (Jumbo). 

# de lojas: 120 (Disco), 180 (Vea) e 25 (Jumbo) 

Abrangência: todo territorio nacional. 

Website para fornecedores: https://proveedores.cencosud.com.ar 

Exemplos de marcas comercializadas: 

  
 
 

 
MAKRO 

https://www.makro.com.ar 

Origem: Países Baixos 

Fundação: 1968 (Países Baixos) e 1988 (Argentina). 

# de lojas: 20 

Abrangência: 9 províncias. 
Possuem marca própria (M&K), incluindo produtos de beleza e higiene pessoal, e 
saneantes. 

Exemplos de marcas comercializadas: 

  
 

6.3.2 Varejo especializado 

  
SIMPLICITY / LOOK  
(Grupo Farmacity) 

http://getthelook.com.ar/ 

Foco em produtos de beleza e higiene pessoal. 

Origem: Argentina 

Fundação: 2013 

# de lojas: 28 (Simplicity) e 24 (Look). 

Abrangência: nacional. 

Possuem marca própria (Simplicity, Get the Look, Home Spa, entre outras) voltadas para 
produtos cosméticos e de beleza. 

Exemplos de marcas comercializadas: 

 

                                                           
11 Disponível em http://www.coto.com.ar/institucional/marcas-propias/cristal-del-lago.html 
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LAS MARGARITAS 

http://www.lasmargaritas.com.ar/ 

Especializados em linha profissional. 

Origem: Argentina 

Fundação: 1953 

# de lojas: 16 e varejo online. 

Abrangência: Buenos Aires e região metropolitana. 

Exemplos de marcas comercializadas: 

      
 

 

 
PERFUMERIA PIGMENTO 

http://www.perfumeriaspigmento.com.ar/ 

Origem: Argentina 

Fundação: 1995 

# de lojas: 54 e varejo online. 

Abrangência: 20 províncias. 

Exemplos de marcas comercializadas: 

 
 

6.3.3 Redes de farmácias 

 
FARMACITY 

http://www.farmacity.com 

Origem: Argentina 

Fundação: 1997 

# de lojas: 54 e varejo online. 

Abrangência: 20 províncias. 

Link para fornecedores: http://www.farmacity.com/content/institucional/proveedores/ 

Possuem marca própria (Simplicity, Get the Look, Home Spa, entre outras) voltadas para 
produtos cosméticos e de beleza. 

Exemplos de marcas comercializadas: 

  
 

 

 
FARMAR 

http://www.farmar.com.ar/ 

Origem: Argentina 

Fundação: 1996 

# de lojas: 70 

Abrangência: noroeste da Argentina. 

Exemplos de marcas comercializadas: 

  
 

 

 
SOY TU FARMACIA 

http://www.soytufarmacia.net/ 

Origem: Argentina 

Fundação: 1981 

# de lojas: 54 

Abrangência: Buenos Aires 

Exemplos de marcas comercializadas: 
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RIADIGOS 

http://www.riadigos.com.ar/ 

Origem: Argentina 

Fundação: 1950 

# de lojas: 9 

Abrangência: Mar del Plata 

Exemplos de marcas comercializadas: 

 
 

 

Uma lista mais extensa de potenciais importadores e canais de distribuição de produtos de beleza e higiene pessoal pode ser 

encontrada em anexo a este estudo (Apêndice A – Canais de Distribuição). 
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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> 

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 Geografia 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: 

 Apêndice A – Canais de Distribuição 

 Apêndice B – Análise por Segmento  

 Anexo A – Empresas do Setor Cosmético 

 Anexo B – Águas Sanitárias 

 Anexo C – Inseticidas 

 Anexo D – Desinfetantes 

 Anexo E – Águas Sanitárias Aditivadas 

São parte integrante deste estudo.  

DICES E AN 
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