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Informa sobre empresas que prestam serviço de terceirização de
cosméticos no Rio de Janeiro
Necessito de informações de fabricantes de produtos de
beleza que viabilize a colocação da marca de nossa empresa,
ou seja a terceirização de produtos. Temos preferência para
fabricas no Rio de Janeiro.
Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene
pessoal
Cosmético; cosmético capilar; indústria cosmética; xampu

Salvo indicação contrária, este conteúdo está licenciado sob a proteção da Licença de Atribuição 3.0 da Creative Commons. É permitida a
cópia, distribuição e execução desta obra - bem como as obras derivadas criadas a partir dela - desde que criem obras não comerciais e
sejam dados os créditos ao autor, com menção ao: Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas - http://www.respostatecnica.org.br
Para os termos desta licença, visite: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

O Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas – SBRT fornece soluções de informação tecnológica sob medida, relacionadas aos
processos produtivos das Micro e Pequenas Empresas. Ele é estruturado em rede, sendo operacionalizado por centros de
pesquisa, universidades, centros de educação profissional e tecnologias industriais, bem como associações que promovam a
interface entre a oferta e a demanda tecnológica. O SBRT é apoiado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas – SEBRAE e pelo Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação – MCTI e de seus institutos: Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT.
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Solução apresentada
Cosmético é o nome designado a ingredientes que visam conservar a beleza da pele e dos
cabelos (SIGNIFICADOS, 2013). São preparações constituídas por substâncias sintéticas
ou naturais, de uso externo nas diversas partes do corpo humano, dentre elas podemos citar
a pele, sistema capilar, unhas, lábios, dentre outros. Cujo os objetivos são, limpá-los,
perfumá-los, alterar a aparência, corrigir odores corporais e protegê-los. A ANVISA é o
órgão federal responsável por estabelecer as normas para o registro possibilitando a
autorização de comercialização, isso inclui a fabricação, rotulagem e a venda. E as equipes
regionais e municipais de vigilância sanitária são responsáveis na fiscalização indo desde a
fabricação até a comercialização, eles avaliam os métodos e técnicas utilizados no processo
produtivo. Com isso eles asseguram um produto de qualidade e seguro aos consumidores
(CVS, [20--?]).
Empresas de terceirização de produtos de beleza
•

BION COSMETICA
Av. Cesário de Melo, 5.381 - Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ
CEP: 25510-410
Telefone: (21) 2791-2525
Email: bion@bioncosmetica.com
Site: http://bioncosmetica.com.br/

•

LABORATÓRIO BRASILEIRO DE BIOLOGIA
Rua Perseverança, 20 – Riachuelo - Rio de Janeiro, RJ
CEP: 20961-030
Telefone: (21) 2501-2507
Email: contato@labbrasbio.ind.br
Site: http://www.labbrasbio.ind.br/

•

MARPESA
Rua Gemini, 185 - Rocha Sobrinho, Mesquita – RJ
CEP: 26574-560
Telefone: (21) 96405-1083
Site: http://www.laboratoriomarpesa.com/

Conclusões e recomendações
A listagem fornecida representa apenas uma amostra dos serviços de empresas de
terceirização de produtos de beleza relacionados a demanda consultados em páginas ou
sítios da internet. O SBRT não tem qualquer responsabilidade pela idoneidade e veracidade
das empresas ou instituições e informações por elas fornecidas nem se responsabiliza pelos
serviços a serem prestados pelas instituições/profissionais listados. A responsabilidade pela
escolha, o contato, uso e a negociação cabem totalmente ao cliente, já que o SBRT apenas
efetua indicações de fontes encontradas em provedores públicos de informação.
Para mais informações sobre cosméticos, sugere-se acessar o site
www.respostatecnica.org.br e realizar a busca no Banco de Respostas, utilizando os
códigos dos Dossiês 32 e 6113 ou as palavras-chaves controle de qualidade, cosméticos,
fabricação, perfume e produto de higiene pessoal para encontrar o(s) arquivo(s)
disponível(is).
SERVIÇO BRASILEIRO DE RESPOSTAS TÉCNICAS. Fabricação de cosméticos e a
Legislação Sanitária. Resposta elaborada(o) por “Celeyda Maria Borgatti Barbosa”. Local:
CETEC - Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais. 2007. (Código do Dossiê: 32).
Disponível em: <http://www.respostatecnica.org.br>. Acesso em: 20 de Out. 2021
SERVIÇO BRASILEIRO DE RESPOSTAS TÉCNICAS. Controle de Qualidade de Produtos
Cosméticos. Resposta elaborada(o) por “Ulrich Privat Akendengué Moussavou e Verano
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