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RESUMO 

 

                                                                                  Ana Beatriz Vano de Souza Coutinho                

Nos tempos de hoje, a depilação é vista como um ato de higiene pessoal e 

bem estar, na qual o hábito da retirada de pelos do corpo começou com as mulheres 

da antiguidade, na qual eram utilizadas ferramentas específicas de acordo com 

cada século, que foram evoluindo com o passar dos tempos. A forma da retirada 

do pelo varia tanto da remoção desde a raiz, quanto pela retirada cortando a haste 

do pelo. O problema é que algumas pessoas acabam apresentando algumas in-

conveniências e desconfortos com os métodos de remoção de pelos, e muitas 

vezes, os métodos não apresentam praticidade, um fator que a sociedade de hoje 

em dia busca em suas vidas. Sendo assim, foi desenvolvido o HAIR NO MORE, um 

creme redutor composto por ativos que reduzem o crescimento dos pelos, minimi-

zando inflamações devido a redução da espessura do pelo e com isso, reduzindo 

em quantidade a partir de um método menos doloroso. 

 

Palavras chaves: HAIR NO MORE, redução de pelos, depilação



ABSTRACT 

  

 In these days, epilation is denominated as an act of personal gentleness and well-

being. The habit of epilation began with women of antiquity and the instruments they used 

where classified according to each century, which advanced over time. There are two 

principal ways of epilation: cutting the hair by the root or cutting the hair shaft. The prob-

lem is that people end up presenting some inconveniences and discomforts with methods 

of hair removal and often the methods are not practical, which is very important for the 

current society that seeks the practical habits everyday. Thus, HAIR NO MORE was cre-

ated, it is a cream that have active ingredients that reduces the growth of the hair, mini-

mizes inflammation due to reduced hair thickness and reduces in amount of hair from a 

less painful method. 

 

 Keywords: HAIR NO MORE, hair reduce, epilation 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O hábito de retirada de pelo é um procedimento antigo, na qual passou por 

diversas fases e evoluções. Os primeiros resquícios de remoção manifestaram-se 

na época do Egito antigo, na qual as egípcias utilizavam como técnica para a re-

tirada dos pelos argila, sândalo e mel. Existem histórias de que Cleópatra já uti-

lizava cera quente, produto proveniente da abelha, em tiras de tecidos finos.  

Há tempos, a remoção dos pelos tem como função a questão da higiene 

pessoal e senso estético e passou a ser vista como um tratamento estético, tanto 

para o público feminino, quanto masculino. Como já dito, a ação de remover os 

pelos do corpo existe desde a antiguidade e com o passar dos anos, foi evoluindo 

e se aperfeiçoando, até chegar nas diversas formas que existem hoje em dia, como 

a lâmina, cera depilatória, creme depilatório, luz pulsada, laser entre outros méto-

dos, buscando sempre aprimoramentos técnicos.  

A remoção do pelo consiste de duas estratégias diferentes, sendo elas a 

depilação e epilação. A depilação apresenta como tática o corte da haste do pelo, 

ou seja, não há a remoção total do folículo piloso, deixando com que o pelo con-

tinue crescendo. Já a epilação, apresenta como procedimento, a remoção do folí-

culo piloso por completo, ou seja, desde sua raiz, impedindo o ressurgimento do 

pelo por um período pequeno de tempo.  

Mesmo com todos os aperfeiçoamentos das técnicas de depilação, algumas 

pessoas continuam apresentando certos incômodos e desconfortos para a pele, 

como inflamações, vermelhidões, foliculite (infecção), pseudofoliculite (pelo en-

cravado), manchas e outros. Para amenizar tais dificuldades, o objetivo deste tra-

balho é desenvolver um produto que possua um sensorial agradável, que reduza 

a espessura do pelo gerando, futuramente, uma redução do crescimento dos pelos 

e com isso, proporcionar conforto e praticidade para as pessoas. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVOS GERAIS 

 

Desenvolver um creme que contribua com a redução do crescimento do pelo, 

diminuindo a necessidade de sessões depilatórias. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

O trabalho tem como objetivo desenvolver um creme que apresenta ativos 

naturais que auxiliam na redução da espessura do pelo, resultando na diminuição 

do crescimento dos pelos, e com isso, proporciona maior conforto e praticidade 

para as pessoas devido à baixa necessidade das sessões depilatórias e diminu-

ição dos desconfortos causados após a remoção dos pelos. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. ESTRUTURA E FISIOLOGIA DA PELE 

A pele é o maior órgão do corpo humano, compondo 16% do peso corporal, 

e desempenha múltiplas funções. Graças à estrutura da epiderme, com suas múlti-

plas camadas celulares e camada córnea, ela protege o organismo contra desid-

ratação, atrito, agentes químicos, e patógenos. (JUNQUEIRA E CARNEIRO, 

2017). 

Segundo Junqueira e Carneiro (2017), a pele recobre a superfície do corpo 

e é constituída por um tecido epitelial, a epiderme e um tecido conjuntivo, a derme. 

Abaixo e em continuidade com a derme, encontra-se a hipoderme, que não faz 

parte da pele, apenas lhe serve de união com os órgãos subjacentes. (JUN-

QUEIRA E CARNEIRO, 2017).  

 

Figura 1 – Histologia da pele humana normal.  

De cima para baixo: epiderme, derme e parte superior do tecido subcutâneo. 

 

Fonte: Elder et al. (2011) 

 

 



 

12 

 

 Epiderme 

A epiderme é composta primariamente pelos queratinócitos (mais de 90%), com 

populações minoritárias de células de Langerhans, melanócitos, células neuroendócri-

nas (de Merkel) e axônios amielínicos. (ELDER et al., 2011). 

Do ponto de vista arquitetural, a epiderme tem uma superfície inferior de formato 

ondulado em cortes bidimensionais devido à presença de invaginações em direção à 

derme denominadas de cristais interpapilares, e de estruturas cônicas de natureza con-

juntiva denominadas de papilas dérmicas. (ELDER et al., 2011). 

A espessura e a estrutura da epiderme variam com o local estudado, sendo mais 

espessa e complexa na palma das mãos, na planta dos pés e em algumas articulações. 

(JUNQUEIRA E CARNEIRO, 2017) 

Segundo ELDER et al. (2011), os queratinócitos se encontram organizados em 

quatro camadas, de baixo para cima, a camada de células basais (estrato basal), a 

camada de células espinhosas (estrato espinhoso), a camada granulosa (estrato granu-

loso) e a camada de células queratinizadas (estrato córneo). Uma camada adicional, o 

estrato lúcido, pode ser reconhecida em áreas que apresentam estratos granuloso e cór-

neo espessos, formando a porção inferior da camada córnea, especialmente nas palmas 

das mãos e plantas dos pés. 

Figura 2 - Pele espessa, da camada mais interna para a superfície. 

 

Fonte: Maio (2011) 
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 Camada Basal 

 Camada basal, também chamada de germinativa, é constituída por células 

prismáticas ou cuboides, ligeiramente basófilas, que repousam sobre a membrana basal 

que separa a epiderme da derme. Apresenta atividade mitótica, sendo responsável, junto 

com a camada seguinte (espinhosa), pela constante renovação da epiderme. Os quer-

atinócitos proliferam na camada basal e migram em direção à superfície da epiderme, 

diferenciando-se progressivamente até contribuir para a formação da camada córnea. 

(JUNQUEIRA E CARNEIRO, 2017) 

 Segundo ELDER et al. (2011) as células do estrato basal formam uma camada 

única, apresentam um contorno oval, na qual se encontram à membrana basal subja-

cente devido ao seu longo eixo perpendicular. Elas apresentam um citoplasma mais 

basófilo do que as células do estrato espinhoso, regularmente têm melanina (pigmento) 

na qual é transferida pelos melanócitos adjacentes e possuem núcleos intensamente 

corados, apresentando formado arredondado a oval. 

 

Figura 3 – Histologia da epiderme e da derme superficial normais. 

 

Fonte: Elder et al. (2011) 
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 Camada Espinhosa 

 Camada espinhosa é formada por células cuboides ou ligeiramente achatadas, 

com volume maior que o das células da camada basal, de núcleo central e citoplasma 

com feixes de filamentos de queratina. (JUNQUEIRA E CARNEIRO, 2017). Segundo 

Maio (2011), acaba recebendo o nome de estrato espinhoso devido a forma que as célu-

las parecem estar conectadas entre sim por uma estrutura similar a “espinhos”, na qual 

formam pontes entre as células, vista ao microscópio óptico. 

 As células da camada espinhosas contêm grânulos lamelares, de perfis ovoides 

e recobertos por membrana, contendo no seu interior lamelas de fosfolipídeos e enzimas 

hidrolíticas. Esses grânulos se fundem com a membrana plasmática e as lamelas são 

liberadas para os espaços intercelulares, formando uma camada extra de proteção con-

tra a perda de água e de outras moléculas. (MAIO, 2011). 

 

  Camada Granulosa 

 As células do estrato granuloso são achatadas, e seu citoplasma é preenchido 

com grânulos de querato-hialina que são intensamente basófilos e de tamanho e formato 

irregulares. (ELDER et al., 2011) 

 Segundo Junqueira & Carneiro (2017), esses grânulos possuem uma proteína rica 

em histidina fosforilada e também proteínas com cisteína. Os grânulos de querato-hialina 

são importantes para a condensação dos tonofilamentos, previamente à formação da 

camada córnea. Uma outra característica da camada granulosa são os grânulos lame-

lares, cujo é possível vê-los através do microscópio eletrônico, apresentam discos lam-

elares formados por bicamadas lipídicas e são envoltos por membrana. 

 Esses grânulos se fundem com a membrana plasmática e expulsam seu conteúdo 

para o espaço intercelular da camada granulosa, onde o material lipídico se deposita, 

contribuindo para a formação de uma barreira contra a penetração de substâncias e para 

tornar a pele impermeável à água, impedindo a desidratação do organismo. (JUN-

QUEIRA & CARNEIRO, 2017) 

 

Camada Lúcida 

 A camada lúcida, mais evidente na pele espessa, é constituída por uma delgada 

camada de células achatadas, eosinófilas e translúcidas, cujos núcleos e organelas 

citoplasmáticas foram digeridos por enzimas dos lisossomos e desapareceram. (JUN-

QUEIRA & CARNEIRO, 2017) 
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Camada Córnea 

 É constituída por células mortas, impregnadas de filamentos envolvidos por uma 

matriz amorfa e de grânulos grosseiros de queratina; é a camada mais resistente a mu-

danças de pH do meio ambiente. Os desmossomos ainda são conservados e a mem-

brana dessas células é reforçada pelo depósito de material lamelar, sintetizado nas célu-

las da camada granulosa. (MAIO, 2011) 

 Na camada córnea os tonofilamentos se aglutinam junto com uma matriz formada 

pelos grânulos de querato-hialina. Nessa etapa da diferenciação, os queratinócitos estão 

transformados em placas sem vida e descamam continuamente. (JUNQUEIRA & CAR-

NEIRO, 2017)  

 

Figura 4 – Histologia do estrato córneo. 

 

Fonte: Elder et al. (2011) 

 

 Derme 

 

 A derme oferece suporte à epiderme e é essencial para a sua nutrição, já que a 

epiderme não é vascularizada. Além disso, os vasos sanguíneos da derme são im-

portantes para a função de termorregulação da pele. A derme é também importante para 

a percepção sensorial (tato, temperatura, dor) e para a defesa imunológica da pele. 

(JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2017) 

 Em meio à derme, existem também anexos cutâneos com sua bainha de tecido 

conjuntivo, músculos eretores de pelos, vasos sanguíneos e nervos, e seus órgãos ter-

minais. (ELDER et al.,2011) 
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 A derme compõe-se em duas camadas, derme papilar e derme reticular. A região 

papilar é a camada mais superficial, que fica logo abaixo da epiderme, contínua às 

papilas dérmicas. É constituída por tecido conectivo frouxo, com fibras elásticas e fibrilas 

de colágeno que ajudam a prender a derme na epiderme. A região reticular é a camada 

mais profunda, de tecido conectivo denso com grossos feixes de fibras colágenas, fibras 

elásticas e reticulares, vasos sanguíneos e linfáticos, corpúsculos de Pacini, nervos, fol-

ículos pilosos e glândulas sudoríparas e sebáceas. (MAIO, 2011) 

 

 Hipoderme 

 

 Constituída por tecido conectivo frouxo. Não faz parte da pele, mas serve de 

apoio, permitindo a mobilidade da pele em relação aos órgãos subjacentes. Sua espes-

sura varia, pois nela pode se acumular maior ou menor quantidade de gordura, de-

pendendo da região e do estado de nutrição do indivíduo. (MAIO, 2011) 

 Segundo Maio (2011), está presente no tecido adiposo o panículo adiposo, na 

qual age como um isolante térmico protetor contra o frio e amortecedor, especialmente 

nas palmas das mãos e plantas dos pés. Devido ao dimorfismo sexual, cada sexo 

apresenta um acúmulo de gordura diferente, e com isso, colaborando com a modelação 

do corpo. 

3.2. PELO, UM DOS ANEXOS DA PELE 

 

 Os pelos são estruturas delgadas e queratinizadas que se desenvolvem a partir 

de uma invaginação da epiderme. A cor, o tamanho e a disposição deles variam de 

acordo com a cor da pele e a região do corpo. São observados em quase toda a super-

fície corporal, com exceção de algumas regiões bem delimitadas. (JUNQUEIRA & CAR-

NEIRO, 2017) 

 Existem dois tipos de pelo: os velos, pelos curtos, não pigmentados e muito finos, 

distribuídos por toda a superfície do corpo; e os pelos terminais longos, grossos e pig-

mentados, encontrados em regiões específicas como púbis, face, axila, pálpebras, couro 

cabeludo, braços e pernas. (MAIO,2011) 

 Estrutura 

 

 Os pelos são estruturas que crescem descontinuamente, intercalando fases de 

repouso com fases de crescimento, cuja duração é variável de uma região para outra. 

(JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2017) 
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 Os pelos são formados a partir de uma invaginação da epiderme, o folículo piloso, 

que se aprofunda na derme. Num pelo em crescimento, o folículo piloso apresenta di-

latação na sua extremidade terminal, o bulbo piloso, em cujo centro existe uma papila 

dérmica, na qual se encontram capilares sanguíneos que vão nutrir o bulbo. (MAIO, 

2011) 

 As células que recobrem a papila dérmica formam a raiz do pelo, de onde emerge 

o eixo do pelo. Na fase de crescimento, as células da raiz multiplicam-se e diferenciam-

se em vários tipos celulares. (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2017) 

 As células do centro da raiz dão origem a células grandes, queratinizadas e com 

vacúolos, que vão formar a medula do pelo. As células laterais da raiz formam o córtex 

do pelo constituído por células queratinizadas e compactadas. As células mais periféri-

cas da raiz formam a cutícula do pelo, cujas células queratinizadas se dispõem como 

escamas ao redor do córtex. A cutícula mantém as células coesas e ancora o pelo dentro 

do folículo. (MAIO, 2011)  

  Finalmente, das células epiteliais mais periféricas de todas, originam-se duas 

bainhas epiteliais (uma interna e outra externa), que envolvem o eixo do pelo na sua 

porção inicial. A bainha externa se continua com o epitélio da epiderme, enquanto a in-

terna desaparece na altura da região onde desembocam as glândulas sebáceas no folí-

culo. (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2017) 

 Ambas ficam envolvidas por tecido conectivo da derme, porém, entre a bainha 

externa e o tecido conectivo adjacente encontramos uma estrutura denominada mem-

brana vítrea, a qual, provavelmente, é uma lâmina basal muito desenvolvida. Esse tecido 

conectivo que envolve a bainha externa é muito espesso e constitui a bainha conectiva 

do folículo piloso. (MAIO, 2011) 

 Dispostos obliquamente e inseridos de um lado nessa bainha e do outo na 

camada papilar da derme, encontram-se os músculos eretores dos pelos, cuja contração 

puxa o pelo para uma posição mais vertical, tornando-o eriçado. (JUNQUEIRA & CAR-

NEIRO, 2017) 
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Figura 5 – Desenho de um folículo piloso. 

 

Fonte: Junqueira & Carneiro (2017) 

 

 O Ciclo do Pelo 

 

Segundo Maio (2011), os pelos apresentam ciclos de crescimento que 

variam muito, dependendo da região considerada.  

 Para que ocorra a produção de novos cabelos, os folículos já existentes passam 

por ciclos de crescimentos (anágena), regressão (catágena) e repouso (telógena). Alonso 

e Fuchs (2006). 
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I. Fase Anágena 

 De acordo com Lavker et al. (2003), conforme citado por Alonso e Fuchs (2006), 

histologicamente, os folículos anágenos são longos e muito retos, porém os folículos são 

angulados para permitir que o pelo fiquei deitado ao longo da superfície do corpo. 

 À medida que as células do eixo central do cabelo (HS) se diferenciam, elas ex-

trudam suas organelas, se tornando compactas apresentando filamentos de 10 nm con-

stituidos a partir de queratinas capilares ricas em cisteína, fornecendo a haste alta re-

sistência à tração e flexibilidade. Alonso e Fuchs (2006).  

 A duração da fase anágena determina o comprimento do cabelo e depende da 

proliferação e diferenciação contínuas das células da matriz na base do folículo. Alonso 

e Fuchs (2006). 

II. Fase Catágena 

 De acordo com Muller-Rover et al. (2001), conforme citado por Alonso e Fuchs 

(2006), a fase catágena é a transição dinâmica entre a fase anágena e a telógena. 

 Segundo Lindner et al. (1997), citado por Alonso e Fuchs (2006), durante a fase 

catágena, a porção mais baixa do ciclo de cada folículo capilar regride inteiramente em 

um processo que engloba a apoptose de células epiteliais no bulbo e na bainha radicular 

externa, ou seja, a camada epitelial mais externa. 

 À medida que o folículo inferior se retrai, é formado uma estrutura que é consid-

erada temporária, o filamento epitelial, exclusivo da fase catágena. Isto faz com que a 

papila dérmica se ligue a parte superior do folículo piloso, no qual contém células apop-

tóticas, sendo completamente elimado quando a papila dérmica atinge as células que 

envolvem os cabelos que sobraram. Alonso e Fuchs (2006). 

III. Fase Telógena 

 Após a fase catágena, os folículos ficam dormentes em uma fase de repouso, 

conhecida por fase telógena. Alonso e Fuchs (2006). 

IV. Transição da fase Telógena para a Anágena 

 Segundo Blanpain et al. (2004) e Tumbar et al. (2004), conforme citado por Alonso 

e Fuchs (2006), a transição da fase telógena para a anágena ocorre quando uma ou 

duas células - tronco presentes na base do folículo telógeno, perto da papila dérmica, 

são ativadas para produzir um novo eixo capilar. 

 Essas células começam o ciclo de proliferação, no qual ocorre rapidamente, se 

tornando células-filhas amplificadoras que estão fadadas a formar o novo folículo pi-

loso. O novo folículo se forma perto do bolso antigo que abrigava o pelo velho, que 

eventualmente será descartado. O novo cabelo emerge do mesmo orifício superior 
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do cabelo velho. Alonso e Fuchss (2006) 

 

 

 

Figura 6 – Fases do ciclo do pelo 

 

Fonte: Alonso e Fuchss (2006) 

 

 

3.3. DEPILAÇÃO  

 

 Conforme a literatura fornecida pela Provital Group, a depilação é praticada por 

inúmeras razões, incluindo cultural, medicinal e religiosa.  

 Segundo Peyrefitte, Martini e Chivot (1998), citado por Rescaroli et al. (2009), a 

depilação consiste em retirar temporariamente os pelos supérfluos, com o objetivo 

estético em função das modas, dos hábitos socioculturais, além de ser um gesto de 

higiene. A depilação pode ser praticada por meios mecânicos ou destruição elétrica. 
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3.4. PATOLOGIAS 

 Foliculite  

 

 Segundo o site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, foliculite é uma infecção 

de pele que tem como início nos folículos pilosos. Muitas vezes, é resultado de uma 

infecção bacteriana ou fúngica, podendo também, ser causada por vírus ou uma in-

flamação de pelos encravados. Uma das foliculites mais comum é a foliculite estafi-

locócita, na qual é infectada pela bactéria Staphylococcus aureus. 

 Apresenta como característica um formato de pequenas espinhas, com pontas 

brancas, ao redor de um ou mais folículos pilosos, podendo coçar ou até mesmo doer. 

Geralmente, a inflamação vem a se curar sozinha, porém, dependendo do grau da fo-

liculite, pode ser gerado uma perda permanente do pelo e cicatrizes. (SBD, 2017). 

Figura 7 – Diferença entre o folículo saudável e o folículo inflamado 

 

Fonte: Imagem site Educar Saude 1 

 Pseudofoliculite 

 

 Considerando o que diz Du Vivier (1995) pseudofoliculite nada mais é que pelo 

encravado e segundo Avram et al (2008), citado por Zorek, Marins e Oliveira (2017), 

pseudofoliculite é considerado um distúrbio inflamatório crônico comum, que se expõem 

na forma de pápulas inflamatórias, muitas vezes, aparecem na região da barba dos 

homens, principalmente naqueles que apresentam fototipos mais elevados, porém po-

dem se desenvolver em qualquer fototipo. Já em mulheres, os locais mais comuns são 

nas regiões pubianas e axilas, devido ao hábito depilatório, na qual os pelos que são 

raspados, ao iniciarem seu ciclo de crescimento, se curvam e acabam voltando para o 

                                            

1 Disponível em: <https://www.educarsaude.com/foliculite/>. Acesso em: 26 mai. 2019. 

https://www.educarsaude.com/foliculite/
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interior da pele, levando a inflamação e causando, muitas vezes, cicatriz. 

 Segundo Sampaio e Rivitti (2001), citado por Zorek, Marins e Oliveira (2017), a 

raspagem dos pelos acaba tornando-o afiado e consequentemente, perfuram o folículo 

e com isso, invadem a derme, causando uma reação inflamatória. 

Figura 8 – Processo da pseudofoliculite 

 

Fonte: 2003 Elsevier. Bolognia, Jorizzo and Rapini: Dermatology 2 

 

3.5. ATIVOS COSMÉTICOS 

 

 O HAIR NO MORE foi desenvolvido através da sinergia de ativos eficazes que 

auxiliarão com o retardamento do crescimento dos pelos. 

 

 Telocapil 

 Conforme literatura técnica do grupo Provital, segue abaixo informações sobre o 

ativo Telocapil.  

 Telocapil é um ingrediente natural que reduz a quantidade e a qualidade do pelo, 

e com isso diminui a necessidade pelas sessões de depilação.  

 Esse ativo é uma fração rica em dihidromiricetina produzida a partir das folhas 

casca e flores da Myrica cerifera L.  Essas cascas, folhas e flores contem óleo essencial, 

triterpenos (taraxerol, myricadiol), taninos gálico e flavonoides (myricetin e dihydromyri-

cetin) 

 A ação do Telocapil baseia-se na atividade inibitória seletiva da dihidromiricetina 

no (IGF-1) atividade da tirosina-quinase do receptor, nas células da matriz capilar. Essa 

                                            

2 Disponível em: <https://clinicafb.blogspot.com/2013/02/pseudofoliculite.html>. Acessado em 26 mai. 2019 

 

https://clinicafb.blogspot.com/2013/02/pseudofoliculite.html
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ação previne estímulos que impulsionam o crescimento folicular durante a fase 

anágena. Consequentemente, muitos pelos nunca mais crescem e outros crescem em 

menor quantidade. Tal ação no ciclo capilar reduz a quantidade de pelos e prejudica a 

sua qualidade, e com isso reduzindo a necessidade de depilação ou barbear. 

 

Figura 9 – Regulamentação por IGF-1. 

 

Fonte: Literatura Provital Group (2017) 

 

 

 Extrato de Calêndula 

 

 Conforme literatura técnica do grupo Provital, segue abaixo informações sobre o 

extrato de calêndula.   

 Calendula officinalis L (Calendula officinalis L. var. Prolifera hort) é uma planta 

aromática anual, que pertence à família Asteraceae (Compositae). É nativa da região do 

Mediterrâneo (alguns acreditam que vem do Egito), porém se encontra pelo mundo todo 

e é conhecida por uma planta ornamental. Embora prefira solos argilosos, está planta 

cresce em todo tipo de solo, sendo geralmente plantada em canteiros e jardins urbanos. 

O extrato é produzido a partir das cabeças da flor de calêndula. 

 Esse extrato é rico em óleos essenciais, flavonoides, álcoois triterpenos, ácidos 
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fenólicos, taninos, carotenoides, saponosides entre outros princípios ativos. 

 Apresenta propriedades cosméticas como reepitelização, atividade de cica-

trização de feridas, hidratação, ação antinflamatória e imunomoduladora. 

 

Figura 10 – Aplicações cosméticas do extrato de calêndula. 

 

Fonte: Literatura Provital Group (2017) 

 

 

4. PLANEJAMENTO DE MARKETING 

 

4.1. EMPRESA 

 

A Vitale foi estabelecida e fundada em 1994 pela química Gatti. É uma marca 

brasileira de cosmético que oferece uma linha de maquiagem e tratamentos de rosto e 

corpo sempre muito inovadores. Ao mesmo tempo em que nossos produtos visam se-

gurança, eficácia e praticidade, o se sentir bem e confiante também fazem parte do nosso 

portfólio.     

 

4.2. MISSÃO 

 

A missão da Vitale é fornecer a todos nossos consumidores produtos de alta qual-

idade e eficácia, que promovam beleza, bem-estar e praticidade, cumprindo com entusi-

asmo a missão da beleza de forma confiante e saudável. 

 



 

25 

 

4.3. VALORES 

 

• Responsabilidade e respeito às pessoas, animais e meio ambiente 

• Confiança 

• Ética e honestidade 

• Paixão 

• Inovação 

 

4.4. VISÃO 

 

Desenvolver produtos inovadores que tragam soluções rápidas e incríveis, super-

ando as expectativas de nossos consumidores. Que a confiança e o bem-estar estejam 

sempre presentes na vida das pessoas que utilizarem nossos produtos, pois uma vida 

cheia de sorrisos é uma vida completa.  

 

4.5. PÚBLICO ALVO 

 

A empresa Vitale tem como público alvo todas as classes, de todas as regiões do 

Brasil, voltada para as pessoas que prezam pela beleza e aos mesmo tempo pela prati-

cidade, sem perder o conforto. Devido a isso, nosso público alvo não tem idade, uma vez 

que o importante é ser feliz e se sentir bem. 

Estes consumidores buscam por produtos cosméticos em farmácias, perfumarias, 

lojas de departamento e internet, visando sempre qualidade e eficácia. 

 

4.6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  

 

Na figura abaixo é possível visualizar o organograma clássico da empresa, na 

qual é composta por um formato que representa simplificadamente o seu funcionamento. 
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Figura 11 – Organograma da empresa Vitale 

Fonte: Elaborado pela autora.3 

 

Os campos destacados na imagem representam as áreas que estão ligadas 

diretamente ao processo de desenvolvimento e fabricação de um produto. 

O setor de Marketing da empresa tem como principais funções desenvolver a arte 

do produto, selecionar a melhor embalagem, criar um display na qual haja uma melhor 

disposição dos produtos nas gôndolas dos pontos de venda, é encarregado de desen-

volver ações para divulgação e de inserção dos produtos nas lojas. Também tem função 

de instruir e informar através do briefing quais são as informações relevantes para o 

desenvolvimento de um novo produto ao setor de Pesquisa e Desenvolvimento, cuja a 

ligação é extremamente crucial. 

O setor de Pesquisa e Desenvolvimento tem como objetivo estudar, pesquisar e 

desenvolver um novo produto, considera sempre as informações que são dadas no brief-

ing, porém sempre respeita suas limitações para que possa trabalhar de forma re-

sponsável e ética. Além do grande elo ao setor de Marketing, o laboratório de P&D possui 

um grande vínculo com o setor de Assuntos Regulatórios, que irá cuidar da parte de 

registros e normas, e também com o setor fabril, responsável pela fabricação de todos 

os produtos. 

 

4.7. PESQUISA DE MERCADO E ANÁLISE DE CONCORRENTES 

 

                                            

3 Organograma da empresa Vitale feito no programa excel. 
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 As diversas lutas femininas que ocorreram durante anos, fizeram com que as mul-

heres conquistassem seu espaço nos dias de hoje. Ter direitos como votar, trabalhar 

fora de casa, estudar, ser mais presente e independente em nossa sociedade, foram 

apenas algumas conquistas dentre outras milhares. 

 Essas mudanças fizeram com que a mulher moderna se transformasse em uma 

pessoa que busca pelo sucesso e bem estar, ao mesmo tempo que cuida da casa, dos 

filhos e mantém sua vida social ativa. A mulher dos dias de hoje, acima de tudo, busca 

pela praticidade e multifuncionalidade em tudo aquilo que está presente em seu dia a 

dia. 

 Após muitas análises, o desenvolvimento desse produto tem como intuito agregar 

valores à praticidade no dia a dia dessas mulheres.   

 

4.8. ANÁLISE DE CONCORRENTES 

 

 Através da pesquisa de mercado, foi possível notar que muitas marcas também 

estão aderindo a esse novo conceito de produto, conforme abaixo. 

 

 Ingrow go – Skin Doctors 

 

Figura 12 – Ingrow go – Skin Doctors 

 

Fonte: Página Skin Doctors 4 

Skin Doctors ingrow go remove os pelos encravados causados pela depilação por cera, 

                                            

4 Disponível em <https://www.skindoctors.com.au/product/ingrow-go-120ml/>. Acesso em 19 abr. 2019 

https://www.skindoctors.com.au/product/ingrow-go-120ml/
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lâmina ou epilação. Pele lisa, hidratada e sem irritação em menos de 24 horas.  

Para todos os tipos de pele, inclusive áreas sensíveis. 

• Nome do produto: Ingrow go 

• Marca: Skin Doctors 

• Volume: 120 mL 

• Preço médio: U$ 22,95 dólares (R$ 90,42 reais) 

 

Ingredientes: Isopropyl Alcohol, Water(Aqua), Acetyl Salicylic Acid, Glycerin, Glycolic 

Acid, Propylene Glycol, Triethanolamine. 

 

 Body Hair Minimizer – Keramene 

 

Figura 13 – Body Hair Minimizer da Keramene. 

 

Fonte: Página do DS Laboratories. 5 

 

Tecnologia avançada de um creme redutor de pelos corporais que ajuda a minimizar os 

                                            

5 Disponível em: <https://store.dslaboratories.com/products/keramene-body-hair-minimizer >. Acesso em: 19 abr. 
2019. 

https://store.dslaboratories.com/products/keramene-body-hair-minimizer
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efeitos do barbear, da pinça e da depilação. Essa fórmula única funciona de duas manei-

ras, primeiro induzindo os folículos da fase catágena (crescimento capilar) para que o 

cabelo não cresça e, em segundo lugar, diminuindo a produção de queratinócitos, de 

modo que o cabelo existente cresça lentamente. Reduz pelos encravados, deixa o pelo 

mais macio e fino e hidrata a pele. Perfeito para braços, pernas, costas e áreas de 

biquíni.   

• Nome do produto: Body Hair Minimizer 

• Marca: Keramene 

• Volume: 180 mL 

• Preço médio: U$ 22,95 dólares (R$ 165,48 reais) 

 

 Antivell Plus 

 

Figura 14 – Antivell Plus, cosmético auxiliar na diminuição do crescimento do pelo. 

 

Fonte: Página do Walmart.  6 

 

Diminua o crescimento dos pelos e tenha uma pele mais bonita sem se preocupar 

                                            

6 Disponível em: <https://www.walmart.com.br/antivell-plus-kit-com-2-locao-redutora-de-crescimento-de-pelos-

120ml/2983373/pr)>. Acesso em: 19 abr. 2019. 

 

https://www.walmart.com.br/antivell-plus-kit-com-2-locao-redutora-de-crescimento-de-pelos-120ml/2983373/pr
https://www.walmart.com.br/antivell-plus-kit-com-2-locao-redutora-de-crescimento-de-pelos-120ml/2983373/pr
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com as dolorosas depilações. Antivell Plus age no bulbo capilar, inibindo e conse-

quentemente diminui o crescimento dos pelos. Pode ser usado diariamente após 

depilações como depiladores elétricos, ceras, cremes depilatórios e lâminas de bar-

bear.  

Redução de números de pelos: 71%/ Pelos mais finos: 42,9%/ Pele hidratada: 92,9% 

 

•  Nome do produto: Antivell Plus  

• Volume: 120 mL 

• Preço médio: R$ 70,80 reais 

 

4.9. COMPOSTO DE MARKETING 

 

 Representam os quatro pilares básicos de qualquer estratégia de marketing, 

conhecido também por 4 Ps do marketing (Produto, Preço, Praça e Promoção), con-

forme apresentado a seguir. 

 

 Produto 

  

 O produto HAIR NO MORE é um creme que contém em sua formulação um ativo 

que é extraído da folha, casca e flores da planta bayberry, conhecida também por árvore-

de cera, que tem como finalidade a redução do crescimento dos pelos. 

 Uma vez que o ativo utilizado age na fase anágena, o creme tem como finalidade 

inibir ou até mesmo reduzir o crescimento dos pelos, e com isso reduzindo a quantidade 

de pelos na região em que é aplicada o produto. Consequentemente, diminui a neces-

sidade da depilação, sendo esse o intuito do produto. 

 O creme é comercializado em embalagem de 60g do tipo bisnaga com vávula 

pump, de cor vermelha. 

 

 Preço 

 

  O produto pode ser encontro nos valores entre R$ 42,24 a R$ 50,70 reais.  

 

 Praça 
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 É comercializado e distribuído em redes de drogarias, hipermercados e salões 

estéticos no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, como também pode 

ser encontrado no site, sendo possível a entrega em todo o Brasil. 

 

 Promoção 

 

 O principal canal de divulgação do produto é a internet, na qual é distribuído para 

determinadas influenciadoras divulgarem em suas redes sociais, como também, na pró-

pria rede social da marca. 

 

 

 

 

5. DOSSIÊ COSMÉTICO 

5.1. FÓRMULA QUALI-QUANTITATIVA COM FUNÇÃO DOS INGREDIENTES 

 

Tabela 1 – Fórmula quali-quantitativa e função dos ingredientes 

Fase Nome Comercial INCI Name Função % 

A Água Deionizada Aqua Solvente/ Veículo q.s.p 100% 

A EDTA Dissódico Disodium EDTA Quelante 0,12 

A Sepinov EMT 10 
Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acry-

loyldimethyl Taurate Copolymer 

Controle de viscosidade/ 

Espessante 
1,30 

B Zemea Propanediol Umectante 3,00 

C Actimulsi GA 20 

Acacia Senegal Gum Extract (and) 

phenoxyethanol (and) ethylhexyl-

glycerin 

Controle de viscosidade/ 

Espessante 
1,00 

D Lipomulse 165 
PEG-100 Stearate (and) Glyceryl 

Stearate 
Emulsionante 4,00 

D Emolid CC Coco-Caprylate/Caprate Emoliente 2,50 

D Microcare PHG 
Phenoxyethanol (and) Caprylyl gly-

col 
Conservante 0,85 

D Vitamina E Tocopheryl Acetate Antioxidante 1,00 

E Telocapil 
Butylene Glycol (and) Aqua (and) Di-

hydromyricetin  

Condicionante da pele 

(ativo redutor de pelo) 
2,00 

E 
Extrato de Calên-

dula 

Glycerin (and) Aqua (and) Calendula 

Officinalis Flower Extract  
Condicionante da pele 0,20 

F Dry Flo Pure Aluminum Starch Octenylsuccinate 
Modificador de sensorial/ 

Absorvente 
1,00 
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G Fragrância Parfum Perfume 0,40 

Fonte: Elaborado pela autora 7 

 

5.2. MODO DE PREPARO DA FORMULAÇÃO 

 

 Fase A: Adicionar no béquer principal água deionizada e EDTA Na2, homoge-

neizar bem. 

 Fase B: Em seguida, pulverizar o Sepinov EMT 10 por toda a superfície e levar a 

agitação (em torno de 500 rpm) até total homogeneização. 

 Fase C: Em seguida, sob agitação constante (manter 500 rpm), adicionar o Ze-

mea, homogeneizar bem, e logo após, adicionar o Actimulsi GA 20, ainda sob agitação. 

 Fase D: Em um béquer auxiliary, adicionar Lipomulse 165, Emolid CC e Microcare 

PHG e aquecer ate 70 ~ 75ºC. 

 Fase E: Quando ambos os béqueres atingirem 70 ~ 75ºC, verter a Fase D sobre 

o béuqer principal, sob uma agitação de 2.000 a 2.500 rpm. Agitar por pelo menos 5 

minutos. 

 Fase F: Após a formação do gel creme, iniciar o processo de resfriamento e re-

duzir a rotação para 1.000 rpm. 

 Fase G: Quando a temperatura chegar a uns 40ºC, adicionar o Telocapil, Extrato 

de Calêndula, Vitamina E e a fragrância, homogeneizar bem a cada adição, com um 

rotação 1500 rpm 

 Fase H: Por fim, adicionar o Dry Flo Pure, lentamente, e em seguida, homoge-

neizar bem, com uma rotação em torno de 1500 rpm. 

 Fase I: Conferir se o pH se encontra na faixa de 4,0 – 5,5. Caso necessário re-

alizar o ajuste com AMP 95. 

   

5.3. SENSORIAL ESPERADO 

 

 HAIR NO MORE é um creme com fácil espalhabilidade e rápida absorção, e 

devido a isso, não deixa um sensorial pegajoso, mas sim, proporciona um toque sedoso 

e maciez a pele. 

 

5.4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS MATÉRIAS PRIMAS 

Água Deionizada  

                                            

7 Tabela elaborada no programa excel através de uma coletânea de literaturas de respectivos fornecedores 
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Tabela 2 – Especificação das propriedades da água deionizada  

Parâmetro Especificação 

Aspecto Líquido Límpido 

Cor Incolor 

Odor Inodoro 

Sabor Insípido 

pH (25ºC) 5,00 ~ 7,00 

Condutividade (µS/cm a 25ºC) ≤1,3 

Cloro Ausente 

Fonte: Laudo de Análise da empresa Vitale8 

 

EDTA Dissódico 

Tabela 3 - Especificação das propriedades do EDTA Dissódico 

Parâmetro Especificação 

Aspecto Pó fino 

Cor Branco 

Odor Característico 

pH (25ºC – slç. 5% em água) 4,0 ~ 6,0 

Fonte: Laudo de Análise da empresa Anastácio S/A9 

 

Sepinov EMT 10 

Tabela 4 – Especificação das propriedades do Sepinov EMT 10 

Parâmetro Especificação 

Aspecto Pó fino 

Cor  Característico 

Odor Característico 

pH (25%) 4,0 ~ 5,5 

Resíduo Seco  90 ~ 100% 

Fonte: Laudo de Análise da empresa SEPPIC 10 

Zemea 

Tabela 5 – Especificação das propriedades do Zemea 

Parâmetro Especificação 

Aspecto Líquido transparente 

Cor Incolor 

Odor Característico 

Fonte: Laudo de Análise da empresa Sarfam 11 

                                            

8 Laudo fornecido pela empresa Vitale através das análises realizadas no local. 
9 Laudo fornecido pela empresa Anastácio S/A 
10 Dados fornecidos pela empresa SEPPIC 
11 Dados fornecidos pela empresa Sarfam 
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Actimulsi GA 20 

Tabela 6 – Especificação das propriedades do Actimulsi GA 20 

Parâmetro Especificação 

Aspecto Líquido viscoso 

Cor 
Amarelo pálido a cas-

tanho amarelado 

Odor Característico 

Solubilidade Solúvel em água 

pH (25ºC) 4,00 ~ 6,00 

Sólidos totais a 105ºC 15,00% (mínimo) 

Cinzas totais a 600ºC 0,60% (mínimo) 

Fonte: Laudo de Análise da empresa ASSESSA 12 

 

Lipomulse 165 

Tabela 7 – Especificação das propriedades do Lipomulse 165 

Parâmetro Especificação 

Aspecto Pastilha 

Cor Branco 

Odor Brando característico 

Ponto de fusão 50 ~62ºC 

Fonte: Laudo de Análise da empresa Vantage 13 

Emolid CC 

Tabela 8 – Especificação das propriedades do Emolid CC 

Parâmetro Especificação 

Aspecto Líquido límpido e transparente 

Cor Incolor 

Odor Característico 

Densidade (20ºC) 0,8560 ~ 0,8620 g/cm3 

Índice de Refração 1,4350 ~ 1,4390 

Fonte: Laudo de Análise da empresa MCassab 14 

Microcare PHG 

Tabela 9 – Especificação das propriedades do Microcare PHG 

Parâmetro Especificação 

Aspecto Líquido 

Cor Incolor a amarelado claro 

Odor Característico 

Densidade (25ºC) 1,020 ~ 1,050 g/cm³ 

                                            

12 Dados fornecidos pela empresa ASSESSA 
13 Dados fornecidos pela empresa Vantage 
14 Dados fornecidos pela empresa MCassab 
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Fonte: Laudo de Análise da empresa PIC Química 15 

Vitamina E 

Tabela 10 – Especificação das propriedades da Vitamina E 

Parâmetro Especificação 

Aspecto Líquido oleoso viscoso límpido 

Cor Incolor a levemente amarelado 

Odor Característico 

Solubilidade Insolúvel em água 

Resíduo Seco (105ºC/3h – 1g) 96 ~ 102% 

Fonte: Laudo de Análise da empresa Cosmotec 16 

Telocapil 

Tabela 11 – Especificação das propriedades do Telocapil 

Parâmetro Especificação 

Aspecto Líquido transparente 

Cor Marrom claro a marrom 

Densidade (20ºC) 1,035 ~ 1,050 g/cm³ 

pH (25ºC) 4,0 ~ 5,0 

Dihidromiricetina (HLPC) Mín. 4,50 

Fonte: Laudo de Análise da empresa Provital Group 17 

 

Extrato de Calêndula 

Tabela 12 – Especificação das propriedades do Extrato de Calêndula 

Parâmetro Especificação 

Aspecto Líquido límpido 

Cor Ocre escuro 

Odor Característico 

pH (25ºC) 5,0 ~ 7,0 

Densidade (25ºC) 1,010 ~ 1,070 g/Ml 

Índice de Refração 1,370 ~ 1,430 

Resíduo Seco (24h/2g/105ºC) Mín. 2,0% 

Fonte: Laudo de Análise da empresa Provital Group 18 

Dry Flo Pure  

Tabela 13 – Especificação das propriedades do Dry Flo Pure 

Parâmetro Especificação 

Aspecto Pó fino 

Cor Branco 

                                            

15 Dados fornecidos pela empresa PIC Química 
16 Dados fornecidos pela empresa Cosmotec 
17 Dados fornecidos pela empresa Provital Group 
18 Dados fornecidos pela empresa Provital Group 
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Odor Característico 

pH (20g+ 10 etanol + 70 água) 4,5 ~ 7,0 

Umidade Máx. 14,0% 

Fonte: Laudo de Análise da empresa Sarfam 19 

 

Fragrância Healthy Tea Natco AG 

 

Tabela 14 – Especificação das propriedades da fragrância Healthy Tea Natco AG 

Parâmetro Especificação 

Aspecto Líquido 

Cor Incolor a amarelo claro 

Odor Floral – Verde – Laranjeira 

Densidade relativa (20ºC) (d 20/4) 1,1122 / 1,1322 

Densidade relativa (20ºC) (d 20/4) 1,1142 / 1,342 

Índice de Refração (20ºC) 1,4392 / 1,4492 

Ponto de Inflamação (ºC) >100 

Alergênicos (%) Nenhum 

Fonte: Laudo de Análise da empresa Cosmotec 20 

 

5.5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO ACABADO 

 

 Os ensaios analíticos fazem parte do Controle de Qualidade e tem como objetivo 

verificar a conformidade dos materiais ou produtos frente às especificações estabele-

cidas. (ANVISA, 2007). 

Tabela 15 – Especificações técnicas do produto HAIR NO MORE 

Parâmetro Especificação Método Analítico 

Aspecto  Líquido viscoso MA CQC 002 

Cor Branco levemente amarelado MA CQC 001 

Odor Característico da fragrância MA CQC 003 

pH (25ºC) 4,0 ~ 5,5 MA CQC 006 

Viscosidade (sp. 4, veloc 6.) 34.300 ~ 35.600 cP MA CQC 012 

Densidade (g/cm³)  0,9230 ~ 0,9630 g/cm³ MA CQC 013 

Contagem de bactérias ae-

róbias totais 
Máx. 100 UFC/mL 

MA CQM 001 

                                            

19 Dados fornecidos pela empresa Sarfam 
20 Dados fornecidos pela empresa Cosmotec 
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Contagem de bo-

lores/leveduras 
Máx. 10 UFC/mL 

MA CQM 006 

Staphylococcus aureus Ausente MA CQM 005 

Pseudomonas aeruginosa Ausente MA CQM 002 

Fonte: Elaborada pela autora 21 

  

5.6. PROCESSO DE FABRICAÇÃO 

 

 O procedimento utilizado na fabricação do produto HAIR NO MORE teve como 

embasamento as Boas Práticas de Fabricação de Produtos de Higiene Pessoal, Cosmé-

ticos e Perfumes, conforme previsto na RDC nº48/2013 (ANVISA,2013). 

 Levando em consideração o processo farmacoténico propriamente dito, foi 

descrito no item “5.2 Modo de Preparo da Formulação” neste trabalho. 

 

5.7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MATERIAL DE EMBALAGEM 

 

 O creme HAIR NO MORE é composto por embalagem primária e secundária, 

devidamente elaboradas e rotuladas de acordo com a legislação vigente, RDC nº 7/2015 

(ANVISA, 2015) e Inmetro.  

 O material da embalagem secundária é papel tríplex de gramatura 300, na qual 

possui as medidas de 1,64 cm de altura, 0,58 cm de largura e 0,58 cm de comprimento. 

 Referente a embalagem primária, o material que irá acondicionar o produto é uma 

bisnaga de coex de 60g, com válvula pump airless, que irá proteger o creme da oxidação 

e contaminação, ao mesmo tempo que proporcionará um melhor aproveitamento do 

produto. 

 

5.8. DADOS DE ESTABILIDADE  

 

 Conforme a recomendação do Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos, o 

produto foi submetido ao teste de centrifugação, na qual foi estabelecido uma rotação de 

4.000 rpm durante 30 minutos. O produto não apresentou nenhuma instabilidade, sendo 

assim, a aprovação neste teste submete o produto aos testes de estabilidade. 

                                            

21 Tabela de Especificações Técnicas do produto elaborada pela autora seguindo o Guia de Controle de Qualidade 
de Produtos Cosméticos. 
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 Estabilidade Preliminar 

 

 O teste de estabilidade preliminar realizado no produto HAIR NO MORE teve a 

duração de quinze dias, na qual as amostras foram acondicionadas em frasco de vidro 

neutro, transparente e com tampa para a execução da estabilidade.  

 A formulação foi submetida a condições de estresse com o intuído de acelerar 

qualquer possível sinal de instabilidade, na qual, geralmente, são avaliados os parâmet-

ros organolépticos (aspecto, cor, odor) e Físico-Químicos (pH, viscosidade e densidade). 

 O produto foi submetido a alta temperatura, utilizando a estufa, atingindo uma 

temperatura de 45 ± 2ºC, e a baixa temperatura, utilizando a geladeira, atingindo uma 

temperatura de 5 ± 2ºC. Em paralelo, foram realizados três ciclos alternados de aqueci-

mento e resfriamento, nos equipamentos já citados, sendo 24 horas a 45 ± 2ºC, e 24 

horas a 5 ± 2ºC.  

 Por fim, as amostras que foram submetidas aos testes foram comparadas com 

uma amostra referência, conhecida como padrão, apresentando bons resultados, com 

alterações significativas de estabilidade. 

 

 Estabilidade Acelerada 

 

 Conhecida também como Estabilidade Normal ou Exploratória, emprega geral-

mente condições menos extremas que o teste anterior, na qual auxilia a determinação 

da estabilidade da formulação. Com esse teste, é possível estimar o prazo de validade 

do produto.  

 As amostras foram acondicionadas em frasco de vidro neutro, transparente e com 

tampa, e também em sua respectiva embalagem final, para a execução da estabilidade. 

 As amostras foram submetidas a alta temperatura, na estufa (45 ± 2ºC) e a baixa 

temperatura, na geladeira (5 ± 2ºC). Simultaneamente, foram submetidas à exposição à 

radiação luminosa e ambiente. Os testes apresentaram duração de 90 dias, na qual as 

avaliações foram feitas aos 7º, 15º, 30º, 60º e 90º dias. 

 No recorrer dos dias, foram avaliados os parâmetros organolépticos (aspecto, cor 

e odor), físico-químicos (pH, densidade e viscosidade) e microbiológicos (contagem de 

bactérias aeróbias totais, contagem de bolores/leveduras, Staphylococcus aureus e 

Pseudomonas aeruginosa).  
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 Por fim, as amostras que foram submetidas aos testes foram comparadas com 

uma amostra referência, conhecida como padrão, apresentando bons resultados, ou 

seja, não foi apresentado nenhuma instabilidade no produto, tanto no vidro neutro, como 

na sua respectiva embalagem, sendo assim, é possível estimar, mais ou menos, três 

anos de validade, após a fabricação do produto. 

  

 Teste de Prateleira ou Shelf Life 

 

 Conhecido também como Estabilidade de Longa Duração ou Shelf life, teve como 

objetivo comprovar o prazo de validade estimado no teste de estabilidade acelerada, na 

qual a avaliação é feita através do comportamento do produto em condições normais de 

armazenamento. 

 Como recomendado pela Anvisa, as avaliações foram feitas periodicamente até o 

término do prazo de validade estimado, na qual as amostras são armazenadas à tem-

peratura ambiente, acondicionadas em frascos de vidro neutro transparentes e com 

tampa, e em sua respectiva embalagem final.  

 Foram analisados os parâmetros organolépticos (aspecto, cor e odor), físico-

químicos (pH, viscosidade e densidade) e microbiológicas (contagem de bactérias ae-

róbicas totais, contagem de bolores/leveduras, Staphylococcus aureus e Pseudomonas 

aeruginosa). 

 Como foi apresentado ótimos resultados, não havendo nenhuma instabilidade na 

formulação, o produto teve sua validade comprovada de 3 anos, através deste teste. 

 

 Teste de Compatibilidade entre Formulação e Material de Acondiciona-

mento. 

 

 O teste de compatibilidade entre formulação e material de acondicionamento teve 

como objetivo avaliar possíveis alterações na formulação, como aspecto, cor, odor, pH 

e viscosidade, aspecto e funcionalidade da embalagem, interação e migração de com-

ponentes entre embalagem e produto, porosidade ao vapor d’água, transmissão da luz 

e possíveis deformações.  

 O produto Hair No More foi submetido ao teste citado acima, sendo acondicionado 

em sua embalagem original (bisnaga de coex de 60~80 mL com pump) por 90 dias, e foi 

submetida a aquecimento em estufa com temperatura de 45ºC ± 2ºC, resfriamento em 

geladeira de 5ºC ± 2ºC e exposição a luz solar e ambiente (25ºC). 
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 Como não foi notado nenhum sinal de instabilidade entre formulação e em-

balagem, e como não foi apresentado nenhuma deformação no material em que o 

produto foi acondicionado, foi possível concluir boa funcionalidade   

 

 Teste de Transporte e Distribuição 

 

 O teste de estabilidade tem como intuito predizer o comportamento do produto em 

todo o sistema logístico, incluindo manuseio e transporte.  

 O produto foi submetido ao teste chamado de ensaio simulado, na qual o produto 

é colocado a condições e equipamentos que simulam diferentes meios de transporte e 

suas variáveis. Tem a finalidade de determinar previamente a probabilidade de a em-

balagem comportar-se de forma adequada durante o transporte real, na qual é aplicado 

condições como vibração, pressão, teste de queda (“drop test”) e variações ambientais 

(temperatura e umidade). 

 Referente à embalagem, foram avaliadas questões como capacidade de vedação, 

riscos, quebras e danos nos componentes da embalagem, e alterações que possam vir 

a comprometer a integridade e aparência da mesma.  

 Com relação à formulação, avaliou-se características organolépticas (aspecto, cor 

e odor) e físico químicas (pH e viscosidade), apresentando ótimos resultados, tanto para 

a embalagem quanto para a formulação, não havendo nenhuma instabilidade.  

 

5.9. SISTEMA DE CODIFICAÇÃO DE LOTE 

 

 A codificação de lote da empresa Vitale é padronizado por: 

L: A/DM/H:MM-MQ 

 Sendo que: 

 L: representa a composição do lote. É alterado sempre que um novo lote de ma-

téria prima é apresentado, logo, identificando um novo lote de produto acabado. É rep-

resentado por números, iniciando-se pelo número 1, e assim por diante. 

 A: representa o ano de fabricação do produto, sendo exibido sempre pelos dois 

últimos algarismos do ano. Exemplo: 2019 será exibido por 19. 

 DM: representa dia e mês que o produto foi fabricado. 

 H:MM: representa a hora e os minutos em que o produto passou pelo processo 

de codificação. Exemplo: 15h e 54 min. 
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 MQ: representa o equipamento que o produto foi embalado e codificado.  

 Portanto, o produto acabado que é representado com o lote 3:19/1205/15:56-07 

foi o terceiro lote na qual o produto foi produzido no dia 12 de maio do ano de 2019, 

codificado as 15h 56 minutos no equipamento denominado 07. 

 

5.10. ROTULAGEM 

 

 A embalagem primária, rótulo e cartucho do produto Hair No More estão dis-

poníveis nos apêndices A, B e C. 

 

 

5.11. DADOS DE SEGURANÇA 

 

 O produto HAIR NO MORE foi desenvolvido e fabricado conforme as Boas 

Práticas de Fabricação, seguindo os critérios de segurança estabelecidos pela ANVISA, 

na qual contém substâncias de segurança comprovada, sendo possível ser consultado 

também os pareces publicados pela Câmara Técnica de Cosméticos (CATEC). 

 Os testes de segurança foram realizados por uma empresa terceirizada, cuja é 

regularizada juntamente à Anvisa e contratada pela Vitale. É uma empresa especializada 

em testes de segurança em geral, na qual não avalia somente a segurança, mas também 

a eficácia de produtos cosméticos. 

Foram avaliados nos ensaios reações de irritabilidade e sensibilização, abrangendo tes-

tes de irritabilidade dérmica primária, irritabilidade dérmica secundária e sensibilização 

cutânea. 

 Todos os testes foram acompanhados por médicos dermatologistas, obedecendo 

assim o previsto na Resolução CNS nº196/1996, do Ministério da Saude, e todos os 

voluntários foram esclarecidos e orientados sobre os objetivos e métodos de pesquisa e 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

 Teste de Irritabilidade Dérmica Primária  

 

 Para o teste de Irritabilidade Dérmica Primária foram selecionados 52 voluntários 

(fototipos I a IV) de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, os quais passaram 

por entrevistas e exames dermatológicos. Todos os voluntários, durante as pesquisas, 
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possuíram a disposição médicos dermatológicos para diagnóstico e tratamento no caso 

de qualquer reação adversa. Suas idades variaram entre 18 a 55 anos. 

 Neste estudo, os voluntários recebem o produto no dorso direito ou esquerdo dos 

voluntários, através de “patch test”. O teste de contato foi aplicado e após 48 horas de 

contato direto com a pele, foi removido. As leituras foram realizadas logo após a remoção 

do patch, e caso apresentasse algum sinal de positividade, era realizada uma nova lei-

tura após 30 minutos. 

 

 Teste de Irritabilidade Dérmica Acumulada 

 

 Para o teste de Irritabilidade Dérmica Acumulada foram selecionados 52 voluntá-

rios (fototipos I a IV) de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, os quais passa-

ram por entrevistas e exames dermatológicos. Todos os voluntários, durante as 

pesquisas, possuíram a disposição médicos dermatológicos para diagnóstico e trata-

mento no caso de qualquer reação adversa. Suas idades variaram entre 18 a 55 anos. 

 Neste estudo, os voluntários recebem o produto no dorso direito ou esquerdo dos 

voluntários, através de “patch test”. As aplicações foram realizadas a cada 48 horas, 

durante 3 semanas consecutivas, permanecendo por 72 horas nos finais de semana. Os 

locais que receberam o produto foram avaliados e o produto foi reaplicado no mesmo 

local. 

 

 Teste de Sensibilização Cutânea 

 

 Para o teste de Sensibilização Cutânea foram selecionados 52 voluntários (foto-

tipos I a IV) de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, os quais passaram por 

entrevistas e exames dermatológicos. Todos os voluntários, durante as pesquisas, 

possuíram a disposição médicos dermatológicos para diagnóstico e tratamento no caso 

de qualquer reação adversa. Suas idades variaram entre 18 a 55 anos. 

  Neste estudo, os voluntários recebem o produto no dorso direito ou es-

querdo dos voluntários, através do “patch test”. As aplicações foram realizadas em dias 

intercalados, durante três semanas consecutivas. A área em que o produto era aplicado, 

era avaliada após 24h de cada aplicação, na qual era necessário a remoção do mesmo 

para ocorrer a leitura.  

 Após todas as leituras, nove no total, o voluntário era orientado de um repouso de 

14 dias, ou seja, nenhum “patch test” era aplicado. Finalizado os dias de repouso, um 
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novo “patch test” foi realizado na região na qual o outro tinha sido aplicado anteriormente. 

A área foi avaliada após 30 minutos e 24 horas, assim que o “patch test” foi removido. 

 Os resultados dos testes realizados comprovaram que o produto testado, HAIR 

NO MORE, é seguro para uso de consumidores. 

 

5.12. TESTES DE EFICÁCIA 

 

 Os testes de eficácia foram realizados com o intuito de analisar e comprovar a 

eficácia e aceitação da qualidade e características do HAIR NO MORE, através de 

avaliações clínicas objetivas e por eficácia percebida. 

 Neste estudo, foram selecionados 15 voluntários do sexo feminino com idade en-

tre 18 e 58 anos com pelos na parte de trás das coxas. Os voluntários foram avaliados 

de acordo com os critérios de inclusão e exclusão definidos pela empresa contratada 

especializada para realizar o estudo e também, foram avaliados por um médico derma-

tologista. Foi necessário o preenchimento do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido pelos voluntários e a realização de avaliações conforme sugerido na 

declaração de Helsinque para testes em humanos, Resolução CNS nº 196/1996 e dire-

trizes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômicos (OCDE) para 

testes em humanos. 

 O produto foi aplicado durante 63 dias, na qual as 15 voluntárias aplicaram o 

produto na parte de trás das suas coxas, duas vezes ao dia, após a ação depilatória ter 

ocorrido. Após esse tempo, avaliações clínicas foram realizadas para que houvesse a 

análise de eficácia clínica dermatológica do produto, por um médico dermatologista e 

também foi feito um questionário no qual foi respondido pelas voluntárias, com o intuito 

de avaliar a aceitabilidade do produto. Os parâmetros selecionados para avaliação eram 

redução do número de pelos, efeito sob o ciclo de crescimento do pelo e efeito sob a 

redução da espessura do pelo. 

 Após a duração do estudo, a avaliação clínica dermatológica conclui que houve 

uma redução de 60% do número dos pelos, reduzio em 59,1% a relação da fase anágena 

com a telógena e com isso, reduzio a quantidade de pelos pelo corpo devido ao efeito 

no ciclo de crescimento do pelo, e reduzio em aproximadamente 30% a espessura do 

pelo.  

 Devido a isso, concluiu-se que o produto apresentou ótima aceitação perante os 

voluntários, na qual notaram diferença no pelo e em seu crescimento, após o uso do 

produto e enfatizaram que o produto apresenta certa refrescância, toque seco e rápida 

absorção. 
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5.13. FINALIDADE DO PRODUTO 

 

 O creme HAIR NO MORE foi desenvolvido para ser utilizado após o processo 

depilatório ou diariamente. Possui ação antinflamatória, ao mesmo tempo que hidrata a 

pele e atividade a cicatrização.  

 Seu objetivo é fazer com que o crescimento do pelo ocorre de forma mais lenta, 

devido ao ativo natural que age na fase anágena, e com isso, provocar uma diminuição 

em sua espessura. 

 Consequentemente, a necessidade pela depilação é reduzida, contribuindo para 

a diminuição do aparecimento de patologias causadas por esse tipo de ação e permitindo 

uma vida mais prática as pessoas. 

 

6. NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA (ANVISA) 

 

 Segundo a RDC Nº 07, 10 de fevereiro de 2015, produtos de Higiene Pessoal, 

Cosméticos e Perfumes: são preparações constituídas por substâncias naturais ou sin-

téticas, de uso externo nas diversas partes do corpo humano, pele, sistema capilar, un-

has, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral, 

com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência e 

ou corrigir odores corporais e ou protegê-los ou mantê-los em bom estado. 

 De acordo com o anexo II da RDC citada acima, o HAIR NO MORE pode ser 

classificado como produto cosmético grau 1, onde se enquadra na classificação de 

creme, loção, gel e óleos para as pernas (com finalidade exclusiva de hidratação e/ou 

refrescância). 

 Para a notificação do produto, o primeiro passo é confirmar se o mesmo se en-

quadra nas exigências citadas abaixo. 

• Lista de substâncias que não podem ser utilizadas em produtos de higiene 

pessoal, cosméticos e perfumes - Resolução RDC nº 48, de 16 de março de 

2006 e suas atualizações.  

• Lista de substâncias que os Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Per-

fumes não devem conter exceto nas condições e com as restrições estabele-

cidas - Resolução RDC nº 3, de 18 de janeiro de 2012 e suas atualizações; 

• Lista de substâncias de ação conservante permitidas para produtos de higiene 
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pessoal, cosméticos e perfumes – Resolução RDC nº 29, de 10 de junho de 

2012 e suas atualizações; 

Em seguida, após analisar todos os requisitos acima, será realizada a notificação eletrônica 

com o objetivo de comercialização do produto junto à ANVISA. Segue abaixo os documentos 

necessários para autorização de comercialização do produto. 

• Fórmula quali-quantitativa com função dos ingredientes na fórmula. 

Tabela 16 – Fórmula enviada para peticionamento na ANVISA 

 

Fonte: Elaborado pela autora22 

 

• Especificações técnicas organolépticas, físico-químicas e microbiológicas do 

produto acabado (consultar item 5.5 no trabalho) 

• Resumo dos dados de estabilidade (Consultar apêndice D do trabalho)                       

• Projeto de arte de etiqueta ou rotulagem das embalagens primária e 

                                            

22 Fórmula enviada para peticionamento na ANVISA feito no Excel pela autora 

INCI Name % CAS Number Função

Aqua 83,0380 7732-18-5 Solvente/ Veículo

Disodium EDTA 0,1200 139-33-3/6381-92-6Quelante

Hydroxyethyl Acrylate/Sodium 

Acryloyldimethyl Taurate Copolymer
1,1050 111286-86-3

Controle de viscosidade/ 

Espessante

Propanediol 3,0000 504-63-2/26264-14-2Umectante

Acacia Senegal Gum Extract 0,9900 90387-99-8
Controle de viscosidade/ 

Espessante

Phenoxyethanol 0,5615 122-99-6 Conservante

Ethylhexylglycerin 0,0010 70445-33-9 Condicionador da pele

PEG-100 Stearate 2,0000 9004-99-3 Tensoativo

Glyceryl Stearate 2,0000 31566-31-1 Emoliente

Coco-Caprylate/Caprate 2,5000 - Emoliente

Caprylyl glycol 0,2975 1117-86-8 Emoliente

Tocopheryl Acetate 1,0000 7695-91-2/58-95-7Antioxidante

Butylene Glycol 1,6000 107-88-0/6290-03-5Umectante

Dihydromyricetin 0,1400 27200-12-0 Condicionador da pele

Glycerin 0,0980 56-81-5 Umectante

Polysorbate 60 0,0715 9005-67-8 Emulsionante

Sorbitan Isostearate 0,0715 71902-01-7 Emulsionante

Calendula Officinalis Flower Extract 0,0060 84776-23-8 Condicionador da pele

Aluminum Starch Octenylsuccinate 1,0000 9087-61-0 Absorvente

Parfum 0,4000 - Perfumes

Total 100,0000
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secundária. (Consultar apêndice A e B do trabalho)  

• Finalidade do produto. (Consultar item 5.13 do trabalho) 

• Termo de Responsabilidade, devidamente assinado pelo Responsável Téc-

nico e Representante Legal da empresa, conforme modelo do Anexo VII da 

RDC nº 7/2015. (Consultar apêndice C do trabalho) 

 Segue abaixo outros documentos que a empresa deverá manter à disposição da 

autoridade competente, além dos que foram exibidos na notificação eletrônica. 

• Especificações técnicas organolépticas e físico-químicas das matérias primas. 

(Consultar item 5.14 do trabalho) 

• Processo de fabricação (Consultar item 5.6 do trabalho) 

• Especificações técnicas do material de embalagem. (Consultar item 5.7 do tra-

balho) 

• Dados completos de estabilidade. (Consultar item 5.8 do trabalho) 

• Sistema de codificação de lote. (Consultar item 5.9 do trabalho) 

• Dados comprobatórios dos benefícios atribuídos ao produto (comprovação de 

eficácia). (Consultar item 5.12 do trabalho) 

• Dados de segurança de uso (comprovação de segurança). (Consultar item 

5.11 do trabalho) 

• Registro/Autorização de empresa/Certificado de Inscrição do estabelecimento. 

Após o processo de notificação eletrônica e emissão do comprovante de pro-

tocolização on-line, foi liberada a comercialização do produto. A notificação 

apresenta validade de 5 anos.  

 

7. PREÇO DO PRODUTO E LUCRO ESTIMADO 

 

 O custo da produção do produto HAIR NO MORE é de R$ 47,50 reais, uma vez 

que: 

 Custo de matéria prima: R$ 2,07 reais (60g) 

 Custo da embalagem (bisnaga, cartucho e rótulo): R$ 2,54 reais. 

 Para produtos cosméticos, são cobrados impostos como PIS (Programa de Inte-

gração Social – 2,2%), ICMS (Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mer-

cadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Co-

munição – imposto estadual, ou seja, há variação de estado para estado), COFINS (Con-

tribuição para o Financiamento da Seguridade Social – 10,30%) e IPI (Imposto Sobre 

Produto Industrializado – 22%) 
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 Sendo assim, segue tabela abaixo com o preço do produto e seu lucro estimado. 

Tabela 17 – Preço de tabela do produto x Preço de venda (lucro) 

Preço Norte/Nordeste Sul/Sudeste São Paulo 

Preço de tabela 

(reais) 
R$ 21,12 R$ 24,39 R$ 25,35 

Preço de venda 

(reais) – MARKUP 
R$ 42,24 R$ 48,78 R$ 50,70 

Fonte: Elaborada pela autora 23 

 Levando em consideração que MARKUP é um índice aplicado sobre o custo de 

um produto ou serviço para a formação do preço de venda. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O desenvolvimento do produto HAIR NO MORE seguiu as recomendações de 

boas práticas de fabricação, legislação e pareceres pertinentes da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), na qual foram utilizadas matérias primas em condições 

seguras, produzindo assim um produto eficiente, estável e com ótimo sensorial, apresen-

tando compromisso e respeito com o consumidor. 

 É possível concluir que o objetivo foi alcançado, a partir do momento em que os 

ativos utilizados foram capazes de diminuir a frequência de depilação devido a diminu-

ição do ciclo de crescimento e espessura dos pelos. 

 O produto apresenta uma rotulagem clara e objetiva, de acordo com as legis-

lações vigentes, e fácil aplicação devido sua prática embalagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

23 Elaborada pela autora baseado nas classificações fiscais. 
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APÊNDICES 

   

a.     

Figura 15 - Rótulo do produto 
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b.     

Figura 16 – Parte I do cartucho 
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Figura 17 – Parte II do cartucho 
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c.  

Figura 18 – Exemplo do Termo de Responsabilidade 
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Termo de Responsabilidade 

                               A empresa, Laboratório VITALE, devidamente 

autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária-Anvisa sob 

número 5.00256-7 neste ato representado pelo seu Responsável 

Técnico e pelo seu Representante Legal, declara que o produto HAIR 

NO MORE CREME REDUTOR DE PELOS – VITALE, atende aos 

regulamentos e outros dispositivos legais referentes ao controle de 

processo e de produto acabado e demais parâmetros técnicos 

relativos às Boas Práticas de Fabricação pertinentes à categoria do 

produto. 

                              A empresa declara que possui dados 

comprobatórios que atestam a segurança e eficácia da finalidade 

proposta do produto, e que este não constitui risco à saúde quando 

utilizado em conformidade com as instruções de uso e demais 

medidas constantes da embalagem de venda do produto durante o 

seu período de validade.  

                             A empresa assume perante a Anvisa que o produto 

atende aos requisitos técnicos específicos estabelecidos na 

legislação vigente, bem como às listas de substâncias, às normas de 

rotulagem e à classificação correta do produto.  

                             Declara que a rotulagem não contém indicações e 

menções terapêuticas, nem denominações e indicações que 

induzam a erro, engano ou confusão quanto à sua procedência, 

origem, composição, finalidade ou segurança. Declara estar ciente 

que o produto regularizado está sujeito à Auditoria, Monitoramento 

de mercado e Inspeção do registro pela autoridade sanitária 

competente e sendo constatada irregularidade, o produto será 

cancelado, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e 

penal cabíveis.  

 

 

                             Os abaixo-assinados assumem perante esse 

órgão, que a inobservância ao estabelecido na regulamentação 

vigente e suas atualizações, constitui infração sanitária, ficando os 

infratores sujeitos às penalidades previstas em Lei. 
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Data  Representante Legal   Responsável Técnico 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

d.   

Figura 19 – Exemplo de Relatório de Estabilidade de Produto 

 
 LABORATÓRIO VITALE  LTDA 

CÓD.: 41015066  
 

RELATÓRIO DE ESTABILIDADE DE PRODUTO – 
CREME REDUTOR DE PELOS HAIR NO MORE 

 
OBJETIVO: Avaliar a formulação em etapas, buscando indícios que levem a conclusões sobre sua estabilidade. 

 
Período Analisado: 3 Meses 
InÍcio: 20/02/2019 Término: 20/05/2019  

 

PARÂMETROS 
AVALIADOS  

                                                     Condição  

Especificação Luz Geladeira Escuro Estufa 45ºC 

 

COR 
Branco levemente 

amarelado 
Normal sem 

alteração 
Normal sem 

alteração 
Normal sem 

alteração 
Normal sem 

alteração 

 

 
ODOR 

Característico da 
fragrância 

Normal sem 
alteração 

Normal sem 
alteração 

Normal sem 
alteração 

Normal sem 
alteração 

 

 
ASPECTO 

Líquido Viscoso Normal sem 
alteração 

Normal sem 
alteração 

Normal sem 
alteração 

Normal sem 
alteração 

 

pH (25ºC) 
4,0 ~ 5,5  Normal sem 

alteração 
Normal sem 

alteração 
Normal sem 

alteração 
Normal sem 

alteração 

 

VISCOSIDADE 
(sp.4;veloc. 6) 

34.300 ~ 35.600 cP Normal sem 
alteração 

Normal sem 
alteração 

Normal sem 
alteração 

Normal sem 
alteração 
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DENSIDADE (g/cm3 a 
25ºC) 

0,9230 ~ 0,9630 g/cm³ Normal sem 
alteração 

Normal sem 
alteração 

Normal sem 
alteração 

Normal sem 
alteração 

 

 
CONCLUSÃO: Considerando as avaliações preliminares e resultados apresentados das amostras expostas nas 

temperaturas de estufa 45+/- 2ºC ; geladeira 5+/-2ºc; luz fluorescente 40+/-2ºC; escuro 23+/-2ºc e analisadas pelo 

período de 3, 7, 15, 30,60,e 90 dias. Concluímos que este produto manteve todas suas características e está pôr 

seu período de validade; mantendo seguro, nas condições normais de uso e armazenagem para um SHELF LIFE 

de 3 (três) anos. 

 Referências 

- Guia de Controle de Qualidade Anvisa, 2007; 

- Farmacopéia Brasileira, 5ª edição, 2010; 

- Portaria nº 481, de 23 de Setembro de 1999 – Estabelece os parâmetros de Controle Microbiológico para os 

produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes. 

 

Responsável pela análise: Ana Beatriz Coutinho 
Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento  

 

 

 

 


