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Cosméticos e 
Cuidados Pessoais
Garantia de produtos seguros, conformes e eficazes 

Desde melhorar a limpeza e aparência até ao aumento do bem-estar, a gama 
de cosméticos e produtos de cuidados pessoais é muito ampla. É crucial que 
estes produtos sejam eficazes, estáveis e seguros. Os serviços de garantia 
de qualidade e desempenho da SGS podem ajudá-lo a garantir a qualidade e 
a segurança dos seus produtos. Os nossos laboratórios oferecem soluções à 
medida feitas para satisfazer as suas necessidades de ensaios químicos, físicos, 
microbiológicos e gestão de reclamações. 

ALEGAÇÕES DE EFICÁCIA DOS PRODUTOS
Num setor lotado e competitivo, podemos ajudá-lo não só a garantir a segurança 
e qualidade dos seus produtos, mas também a sustentar as suas alegações 
comerciais. O marketing depende da diferenciação. Os consumidores estão à 
procura de propriedades especiais, tais como o estilo,  nutrição, fortalecimento, 
efeitos anti-rugas e muitos mais. Por forma a proteger os consumidores, a 
legislação, como o Regulamento dos Cosméticos da UE 1223/2009, requer que 
as alegações de desempenho sejam comprovadas.

PROTEÇÃO DOS CONSUMIDORES E PADRÕES COSMÉTICOS
Legisladores, autoridades reguladoras e, em última análise, os consumidores 
estão a definir padrões cada vez mais exigentes para matérias-primas e produtos 
finais. A legislação varia de país para país, mas têm um propósito comum: a 
proteção dos consumidores. Tipicamente, esta legislação cobre:

• Segurança dos produtos
• Substâncias proibidas
• Restrições sobre ingredientes
• Requisitos de rotulagem
• Informações sobre os de produtos
• Reclamações

As principais normas e regulamentos em todo o mundo verificados 
por nós incluem:

EUROPA
• Regulamento Cosmético (CE) 1223/2009;
• REACH.

EUA E CANADÁ
• FDA 21 CFR (EUA);
• Lei dos Alimentos e Drogas, CRC c.869 (Canadá).

ÁSIA PACÍFICO
• Padrão Cosmético 2007 (Austrália);
• Norma do Grupo de Produtos Cosméticos (Nova Zelândia);
• Padrão Técnico e de Segurança para Cosmética, GB 5296.3 para Rotulagem 
Cosmética (China);
• Diretiva Cosmética ASEAN; (países ASEAN)
• GSO 1943:2016/2005; Requerimentos de Segurança dos Produtos Cosméticos 
e de Cuidados Pessoais;
• Estatuto de Controlo de Higiene Cosmético (Taiwan);
• Lei dos Cosméticos (Coreia).
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CUIDADOS DE PELE
• Cuidados Faciais, Hidratantes 
e Purificadores
• Máscaras Faciais
• Cuidados Corporais
• Cuidados de mãos

CUIDADOS DE CABELO
• Champô e Amaciadores;
• Agentes de Estilização;
• Corantes;

CUIDADOS SOLARES
• Protetores Solares
• Cuidados Pós-sol

BANHO E DUCHE
• Sabão em Barra e Sabão em Gel
• Sabão Líquido

BARBEAR MASCULINO

DEPILATÓRIOS

DESODORIZANTES E 
ANTITRANSPIRANTES (SPRAYS, BOMBAS, 
ROLL-ONS, STICKS, ETC)

COSMÉTICOS DE COR 
• Maquilhagem Facial (Blusher, etc)
• Maquilhagem para os Olhos (Rímel, 
Sombra, Eye Liner, etc)

• Produtos para os Lábios (Batom, 
Gloss, etc)
• Produtos para as Unhas (Verniz, 
Fortalecedor de Unhas, Removedor de 
Verniz)

FRAGRÂNCIAS
• Sprays Corporais
• Perfumes e Água-de-Colónia

CUIDADOS ORAIS
• Pasta de Dentes
• Elixir Oral
• Fio Dentário
Branqueadores de Dentes

PRODUTOS COBERTOS
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Serviços de garantia de 
qualidade e performance da 
SGS para todas as variedades 
de produtos cosméticos e de 
cuidados pessoais
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Garanta produtos de qualidade, 
seguros e eficazes com as 
nossas soluções “one-stop”. 

Em qualquer fase do processo 
de desenvolvimento e 
produção, os nossos peritos 
em cosméticos e produtos 
de cuidados pessoais podem 
conceber conjunto de testes, 
incluindo alguns ou todos os 
seguintes:

TESTES DE PRODUTOS

TESTES FÍSICOS

Avalia as propriedades mecânicas do 
seu produto

TESTES QUÍMICOS

Assegura que os ingredientes 
atendem às restrições e limites 
regulamentares.

TESTES MICROBIOLÓGICOS

Identificam o grau de contaminação 
microbiana, incluindo bactérias, 
bolores e leveduras. Avaliação da 
eficácia dos conservantes.

TESTES DE ESTABILIDADE

Determina se o produto e a 
embalagem retêm a qualidade durante 
o tempo de vida pretendido.

TESTES DE EMBALAGENS

Verifica que a embalagem escolhida 
oferece o nível de proteção e 
estabilidade desejados.

TESTES TOXICOLÓGICOS

Os testes In Vitro e In Vivo 
determinam se os seus produtos 
podem ser tóxicos ou um risco para os 
consumidores.

APOIO A RECLAMAÇÕES/TESTE DE 
DESEMPENHO

Assegura que as reclamações 
aos produtos são suportadas por 
avaliações independentes.
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AVALIAÇÕES DE SEGURANÇA
Os nossos avaliadores de segurança qualificados avaliam a formulação 
do produto, a potencial interação entre os ingredientes e atestam 
a qualidade do produto final. O processo de fabrico e o controlo de 
qualidade também são avaliados, tal como a forma como o produto é 
utilizado pelos consumidores.

REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO (MERCADO UE)
Antes de ir ao mercado, é necessário que compile documentos 
distintos para cada produto, dependendo dos regulamentos 
aplicáveis, por exemplo:

• Revisão da rotulagem;

• Fichas de Dados de Segurança do Material (MSDS);

• Validação de reclamações;

• Ficheiro de Informação do Produto (PIF).

O nosso conhecimento pode ajudá-lo a coligir e verificar a sua 
documentação, assim como a identificar lacunas. Em certas 
circunstâncias, podemos ajudá-lo a desenvolver a documentação 
correta, como por exemplo, o MSDS.

AUDITORIAS E INSPEÇÕES
Os nossos serviços de auditoria olham para lá do produto e das suas 
instalações de fabrico para determinar se os controlos e as práticas 
adequadas estão a ser seguidas. Assegure que a fábrica que tem 
selecionada vai ser capaz de entregar produtos a tempo, com a 
quantidade especificada, qualidade e calendário. Apoie este 
compromisso e construa a reputação da sua marca ao 
verificar que as fábricas respeitam requisitos locais 
e internacionais:
• Auditorias de fábrica (GMP ISO 22716);

• Auditorias sociais/éticas;

• Auditorias ambientais

O controlo de qualidade é um processo contínuo. 
Desde as matérias-primas até ao processo de 
produção, entrega e apresentação na loja, 
podemos inspecionar os seus produtos 
em todos os passos:
• Inspeção de matérias-primas

• Inspeção de produção

• Inspeção de carregamento

• Verificação de loja/Compra mistério

PENSAR SUSTENTAVELMENTE
A nossa rede global de peritos 
em sustentabilidade pode apoiar 
a sua empresa ao oferecer uma 
gama de serviços: 
• Eco-rotulagem;
• Gestão de substâncias restritas; 
• Marcas de certificação; 
• Rating de eco-avaliação de 
embalagens.
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PORQUÊ A SGS?
A SGS é líder mundial em inspeção, testes e certificação. Somos reconhecidos 
como referência mundial em qualidade e integridade. Com mais de 93.000 
funcionários, operamos numa rede com mais de 2.600 escritórios e laboratórios 
em todo o mundo. Oferecemos uma vantagem competitiva, impulsionamos a 
sustentabilidade e confiança de entrega. Na SGS esforçamo-nos continuamente 
para entregar serviços e soluções inovadoras que ajudam os nossos clientes a 
fazer avançar os seus negócios.

808 200 747
PT.INFO@SGS.COM

WWW.SGS.PT
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