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Projetos
Cosméticos



A Indústria Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos apresentou um 
crescimento médio deflacionado composto próximo a 11,4% aa nos últimos 20 
anos, tendo passado de um faturamento "Ex-Factory", líquido de imposto sobre 
vendas, de R$ 4,9 bilhões em 1996 para R$ 42,6 bilhões em 2015. ABIHPEC.

O curso Gestão de Projetos Cosméticos foi desenvolvido para capacitar o profis-
sional empreendedor desde o marketing até o registro e distribuição do projeto 
cosmético.

Reunimos as maiores referências do mercado como L'occitane, Johnson & 
Johnson, Natura, para guiar seu caminho! 

modular
online

Material Didático: Início: Acesso:

Incluso Imediato 24 Horas Ilimitado

Aulas: Certificado:

HD Vimeo Incluso

100%
EaD

O curso é disponibilizado na maior plataforma EaD da América Latina, Live Class! A Platafor-
ma Live Class é a inovação pedagógica para ensino a distância. O objetivo da experiência 
Live Class é colocar o professor a disposição do aluno 24 horas por dia, 7 dias por semana. 
Com isso temos toda a responsabilidade em praticidade, economia de tempo, facilidade de 
acesso, suporte e qualidade de ensino.



objetiv
O curso consiste em habilitar você a dominar todo o processo 
de planejamento de um cosmético, ou seja, você termina curso 
habilitado a planejar, executar e distribuir sua linha de cosméti-
cos dentro de um mercado que não conhece crise.

Público Alvo: Farmacêuticos; Químicos; Desenvolvedores P&D.

coordenação
Lucas Portilho
Farmacêutico e Especialista em Cosmetologia. Diretor das Pós 
Graduações do Instituto de Cosmetologia Educacional, Hi Nutri-
tion Educacional e Departamento de Desenvolvimento de 
Formulações do Instituto de Cosmetologia. Diretor da Consul-
farma Assessoria.Atuou como Coordenador de Desenvolvi-
mento de produtos na Natura  Cosméticos e como gerente de 
P&D na AdaTina Cosméticos. 



conteúdo
programático

Módulo 1 - O NASCIMENTO DE UM PROJETO COSMÉTICO
Ministrante: Lucas Portilho (Diretor ICOSMETOLOGIA e Consulfarma)

De onde nascem as ideias de novos produtos

Construindo o escopo inicial do projeto

Lançamentos baseados em concorrentes

Lançamentos inovadores

Apelos de marketing e nichos de mercado

Módulo 2 - MARKETING COSMÉTICO
Ministrante: Rodrigo Colina (Johnson & Johnson)

Introdução ao marketing de cosméticos

Conceito de nova economia

Globalização e mercado mundial de cosméticos

Valorização e exigências do consumidor moderno

Qualidade e vantagens competitivas

Internet e poder de interação na compra

Definições de marketing e processo social de compra

Filosofia de marketing e administração organizacional

Facilitando a venda do produto

Aplicações do marketing cosmético

Orientações para empresas e foco de segmento

Produção – Produto – Vendas – Marketing

Mercado brasileiro cosmético e crescimento exponencial

Mercado mundial de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos

Fundamentos do crescimento e investimento nacional cosmético

Canais de distribuição do mercado cosmético

Volume e valor de canais de distribuição de cosméticos

Distribuição de valores por categoria cosmética

Projeção do mercado cosmético masculino

Conceito top of mind cosmético

Segmentação de clientes no mercado cosmético e claims específicos

Bases de consumo e fundamentos para segmentação cosmética

Segmentando seu projeto cosmético para o público-alvo

Avaliando a atratividade do seu segmento para aplicar seu projeto cosmético

Estratégias de diferenciação para seu projeto cosmético



Composto de marketing e conceito de 4P’s cosmético

Valor do projeto cosmético e tríade do valor para o cliente

Papéis de compra e influência de consumo

Comportamento pós compra e avaliação de satisfação

Análise ambiental e fatores-chave no sucesso do seu projeto cosmético

Análise SWOT e avaliação do projeto-cosmético

Características e formação do preço no projeto cosmético

Características e formação da distribuição no projeto cosmético

Características e formação do produto no projeto cosmético

Características e formação da comunicação no projeto cosmético

Relações públicas e imagem do projeto cosmético

Módulo 3 - EMPREENDEDORISMO COSMÉTICO
Ministrante: Felipe Abraão (Coaching)

Introdução ao empreendedorismo para área da saúde

Bases fundamentais do desenvolvimento do empreendedor

Empreendendo o projeto cosmético identificação, análise e implementação

A iniciativa do empreendedor até a realização do projeto cosmético

Características do empreendedor de sucesso

Planejamento e recursos de qualificação

Correções e crescimento com o fracasso

Fatores pessoais relativos ao perfil e tipos do empreendedor 

Motivação para desenvolvimento do projeto cosmético

Desenvolvendo suas características empreendedoras pessoais

Conjunto de realização e busca de oportunidades inovadoras

Resultados e avaliação de riscos calculados

Empreendedorismo com lucros, eficiência e qualidade

Características do cliente e desenvolvimento do objetivo de venda

Conjunto de informações e planejamento na execução do projeto cosmético

Estabelecimento de metas e crescimento e monitoramento sistemático

Mapa do empreendedor no plano de destaque no mercado

Escada de organização e processo de empreender no projeto cosmético

Causas de morte prematura dos projetos cosméticos

Fatores críticos de um projeto bem-sucedido

Iniciando em prática seu projeto cosmético

Módulo 4 -  DESIGN DE EMBALAGENS COSMÉTICAS
Ministrante: Pedro Olivi (Italy Design)

Introdução a perspectiva da embalagem cosmética

Objetivos funcionais da embalagem cosmética

Desenvolvimento da embalagem na natureza

Funções da embalagem e capacidades específicas

A evolução da embalagem no histórico da humanidade

A importância da embalagem no projeto cosmético

Funções estendidas das embalagens

Conceito de embalagem além do convencional

Eternizando sua comunicação com a embalagem

Comunicando e promovendo o projeto da embalagem cosmética

Design gráfico na indústria das embalagens cosméticas

Embalagens icônicas e conceitos de evolução & essência

Identidade e renovação da embalagem cosmética

Embalagens cosméticas que fizeram história

Função da embalagem na lembrança do produto

Nascimento de uma embalagem histórica

Elementos de um produto-embalagem ícone



Conquistando a legitimidade no mercado competitivo

Ferramentas de pesquisa, engenharia, comunicação, marketing e design cosmético

Análise das maiores silhuetas de embalagens cosméticas no mercado

Estruturas, categorias e tipos de embalagens cosméticas

Embalagem cosmética primária, secundária e de transporte

Tipos de embalagens cosméticas e especificações de design

Introdução ao design atual

Inspiração no histórico do design 

Expressão da embalagem com design

Inspiração, opinião e conceito no produto

Definições de design e função

Metodologias e ferramentas de design: Mapa de posicionamento 

Desenvolvendo o mapa de posicionamento no projeto 

Cases de desenvolvimento de projeto de design

Do projeto a evolução do design

Metodologias e ferramentas de design: Mood border

Expressões e significados em embalagens cosméticas

Ecodesign cosmético: Tendência mundial cosmética

Evolução do ecodesign: Cradle to cradle

Considerações em balagens sustentáveis

Biomimética no design cosmético

Design Poka Yoke: Evitando erros no desenho da embalagem funcional cosmética

Design Feeling: Compartilhando elementos característicos pela linha cosmética

Desenvolvimento do projeto cosmético

Recursos linguísticos na construção do nome do cosmético

Diferenciando design gráfico e design de produto

Definições de consumidor e público alvo no projeto cosmético

Formas de expressão semiótica cosmética

Módulo 5 -  REGULARIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE COSMÉTICOS
Ministrante: Rui Marcelo (Químico advogado especialista em cosméticos)

Primeiros passos na regularização do projeto cosmético
Órgãos regulamentadores e consultas de exigências
Formalizando seu projeto industrial cosmético
Documentos prévios e notificações
Agilizando o processo de regularização para acelerar o lançamento da produção
Especificações: CETESB – ANVISA – AFE 
Boas práticas de fabricação e aplicações de controle 
Procedimentos operacionais padrão e validações de métodos
Gestão e garantia da qualidade e processos de gestão documental
Saúde, sanitização, higiene, vestuário e conduta na indústria
Reclamações, recolhimento de produto e devoluções
Auto inspeção e auditorias internas
Documentações e registros arquiváveis
Registro de lote de produção
Gestão de pessoas e regulamentações da fábrica
Considerações técnicas das instalações físicas
Legislações, decretos e RDC
Sistemas e instalações de água
Armazenamento de insumos e medidas de controle
Terceirização de cosméticos
Procedimentos para terceirizar seu projeto cosmético
Observações para o envolvimento com o terceirista
Legislações vigentes
Peticionamento de autorização de funcionamento
Autorização especial de empresas cosméticas
Boas práticas de fabricação para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes
Condições para o funcionamento de empresas sujeitas ao licenciamento sanitário
Requisitos mínimos para análise, avaliação e aprovação dos projetos físicos de estabelecimentos de saúde



Proibições da exposição, venda e entrega ao consumo de cosméticos com formaldeído

Bens e produtos importados para fins de vigilância sanitária

Critérios para inclusão, exclusão e alteração de concentração de substâncias utilizadas em produtos de higiene pessoal, cosméticos e 

perfumes

Sanções específicas a infrações a legislação sanitária federal

Vigilância sanitária e medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos

Normas de promoção, preservação e recuperação da saúde

Controle microbiológico e qualidade de água

Módulo 6 -  LEGISLAÇÃO COSMÉTICA E ASSUNTOS REGULATÓRIOS
Ministrante: Melissa Junta (Gerente de assuntos regulatórios da L'occitane)

Introdução e origem a regulamentação cosmética mundial
Sistema de vigilância sanitária a cosméticos, produtos de higiene e outros
Visão geral dos assuntos regulatórios cosméticos
Acompanhamento da legislação sanitária e negociação 
Pareceres sobre o lançamento do cosmético no mercado
Interfaces da área regulatória cosmética
Inovação e barreiras legislativas
Regularização da empresa cosmética – AFE documentos e requisitos
Alterações na AFE e autorizações de atuação
Industrias cosméticas, distribuidoras e terceiristas
Cosméticos – ANVISA, VISA, INMETRO, ABIHPEC
Competências e definições da ANVISA em cosméticos
Infrações à legislação sanitária federal, sanções e providências
Código de defesa do consumidor
Promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços
Protocolos, taxas, fiscalização e revalidação de registro
Fracionamento, contrato de terceirização e sistema de cosmetovigilância
Conservantes, corantes, substâncias proibidas, parâmetros microbiológicos
Protetores solares, produtos infantis, produtos de higiene oral e repelentes
Pareceres técnicos CATEC relacionados a produtos de higiene e cosméticos
Classificação regulatória de cosméticos
Produtos grau I e II registráveis ou não
Avaliação de formulação e rotulagem
INCI NAME e bases de busca internacional
Passo a passo para análise da formulação
Funções dos ingredientes na formulação e especificações restritivas
Normas de embalagem e rotulagem cosmética
Especificações, regras e obrigações na rotulagem
Claims cosméticos e responsabilidades técnicas
Como registrar produtos grau 1 ou 2 – passo a passo
Como realizar o peticionamento eletrônico para regularizar o produto cosmético
Processo físico a apresentação dos documentos a ANVISA
Assuntos com análise prévia da ANVISA e recursos administrativos
Infrações e multas
Recomendações de ensaios e controle de qualidade
Fiscalização e monitoramento de mercado

   Acesso Ilimitado 24 horas - 7 dias por semana

   Conteúdo exclusivo

   Apos�la técnica exclusiva

   Material de apoio cien�fico 

   Mobile - Tablet - Desktop 100% Responsivo

   Aulas em HD - Vimeo Tecnology

   Segurança Pagseguro

   Servidores Microso� Azure

(19) 3112.9900  |  icosmetologia.com.br


