
Faça Parte Você Também

Conheça as Vantagens para sua Empresa.



Conheça a ABC | +40 Anos Promovendo a Cosmetologia Brasileira no Mundo

Associação Brasileira de Cosmetologia é uma

entidade dedicada a estimular a inovação e aprimorar

a capacidade competitiva da cosmetologia brasileira

no mundo. Uma entidade formada por Profissionais

da indústria de produto acabado, Fornecedores de

insumos e Acadêmicos, a ABC tem a Diretoria

Voluntária escolhida por eleição aberta a

cada 2 anos.

Seus conteúdos (cursos e eventos) são imparciais e

multidisciplinares, direcionados para o

desenvolvimento do setor respeitando a melhor e

mais segura experiência de uso do consumidor.

Possui interlocução reconhecida e fluida com

órgãos reguladores do Brasil e outros países.

O DNA ABC: um dos mais importante hubs de

inovação e empreendedorismo do mercado

cosmético no Brasil. Democrática, acolhedora e

acessível para empresas todos os tamanhos,

dedicada a estimular a inovação e aprimorar a

capacidade competitiva da cosmetologia brasileira

no mundo de forma qualificada, equitativa, isenta e

acessível a empresas de todos os tamanhos.

Representante oficial do Brasil na comunidade científica internacional: 

• IFSCC (International Federation of Societies of Cosmetic Chemists)

• FELASCC (Federação Latinoamericana de Associações de Ciências Cosméticas) 

DESDE



Empresas
Indústria de Produto Acabado, Terceirização, Matérias

Primas, Embalagens, Equipamentos, Laboratórios de

Testes, Serviços, Consultoria, etc, do Brasil e do exterior,

todos os portes.



• Orientação regulatória ilimitada | Tire suas dúvidas com especialistas da Associação.

• Seu evento na Casa da Cosmetologia | A plataforma 360° da ABC permite que o Associado Jurídico realize seu evento

presencial + transmissão online + demonstração prática no Co-Lab da sede da entidade. Benefício gratuito para palestra +

transmissão, para o uso do Co-Lab haverá cobrança de taxa de manutenção e sujeito à disponibilidade.

• Assinaturas gratuitas das revistas do setor | Cosmetics & Toiletries Brasil, Pharmaceutical Technology e Química & Derivados.

• Conteúdos exclusivos | Assista a conteúdos ministrados em palestras e reuniões virtuais sobre os mais diversos temas de

interesse do setor.

• Participação em grupos técnicos de discussão | Trabalho em prol de oportunidades para o setor

• Programa de Logística Reversa de Embalagens | Em parceria com a Fiesp e o Selo Eureciclo com condições especiais de

preço.

• Locação do Laboratório | Bancadas para desenvolvimento de formulações, lote piloto, estabilidade com desconto para

associados.

• 50% de desconto nos cursos da ABC | Treinamento e atualização para sua equipe (aulas presenciais ou online),

desde o chão de fábrica ao desenvolvimento de produtos, assuntos regulatórios, etc.

• Divulgação de releases | Sua empresa divulgada na newsletter e redes sociais da ABC.

• E muito mais!

Principais Benefícios 
Sócios Jurídicos de todos os portes



• Logomarca em todos os eventos da ABC 2021 | Os associados desta categoria automaticamente serão

considerados patrocinadores da cota PATROCINADOR ASSOCIADO de todos os eventos técnicos da ABC no

ano: Pet Beauty 2.0, Blue Beauty, Congresso Brasileiro de Cosmetologia, DermoMeeting e HairTech. É

possível personalizar a presença da sua empresa nos eventos fazendo e deixá-la ainda mais completa

fazendo o upgrade para a cota desejada pagando apenas a diferença dos planos de patrocínio.

• Sua equipe nos Eventos ABC 2021 | Ganhe 2 cortesias online por evento acima citado para os membros do

seu time se manterem atualizados. Somente eventos confirmados.

• Capacitando sua Equipe com os Cursos ABC 2021 | Ganhe 2 cortesias online para cada curso da entidade

em 2021 (presencial e/ou online) e deixe sua equipe ainda mais treinada para enfrentar os desafios do

mercado cosmético. Somente cursos confirmados.

• Webinars ao vivo da sua empresa | Divulgue de qualquer parte do mundo seus produtos e serviços por

meio da plataforma de ensino à distância da ABC. Limitado a 6 webinars grátis por ano, será cobrada uma

taxa de R$350,00 caso o associado realize outras edições ao longo do ano. Haverá cobrança de R$650 em

caso de uso de tradução simultânea por idioma solicitado.

Sócios Jurídicos Grande Porte
Benefícios Diferenciados



• Sua equipe nos Eventos ABC 2021 | Ganhe 1 cortesia online por evento acima citado para os membros do

seu time se manterem atualizados. Somente eventos confirmados.

• Capacitando sua Equipe com os Cursos ABC 2021 | Ganhe 1 cortesia online para cada curso da entidade

em 2021 (presencial e/ou online) e deixe sua equipe ainda mais treinada para enfrentar os desafios do

mercado cosmético. Somente cursos confirmados.

• Webinars ao vivo da sua empresa | Divulgue de qualquer parte do mundo seus produtos e serviços por

meio da plataforma de ensino à distância da ABC. Limitado a 3 webinars grátis por ano, será cobrada uma

taxa de R$350,00 caso o associado realize outras edições ao longo do ano. Haverá cobrança de R$600 em

caso de uso de tradução simultânea por idioma solicitado.

Sócios Jurídicos Médio Porte
Benefícios Diferenciados



CATEGORIAS BENEFÍCIOS DE ASSOCIADOS 
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Newsletter Quinzenal | Saiba com prioridade as novidades do setor cosmético

Assinatura gratuita da revista Cosmetics & Toiletries Brasil

Assinatura gratuita da revista Pharmaceutical Technology

Assinatura gratuita da revista Química & Derivados

Acesso à área restrita do site da ABC com Palestras e Artigos exclusivos
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Representatividade junto aos órgãos reguladores para construção de políticas públicas voltadas ao setor (Anvisa, Mercosul, 

Ministérios, etc)

Participação em eventos das entidades internacionais com desconto (IFSCC, FELASCC)

Orientações técnicas sobre assuntos regulatórios

Participação em Grupos de Trabalho

B
2
B

Suporte jurídico e de registro de marcas e patentes

Guia de Serviços Digital: indicações dos associados segmentados por categoria de atuação

Terceiriza Beauty| Programa de conexão entre Novos Clientes e Terceiristas da ABC

Condições comerciais diferenciadas com empresas parceiras



CATEGORIAS BENEFÍCIOS DE ASSOCIADOS 
IN

F
R

A

Desconto para locação do Laboratório para desenvolvimento de formulações, lote piloto, estabilidade ou realização de eventos 

com demonstração prática

Auditório gratuito para realização de eventos em acordo com os protocolos de segurança e distanciamento social (proibido 

realizar eventos cobrados do público)

Webinars ao vivo da sua empresa | Divulgue de qualquer parte do mundo seus produtos e serviços por meio da plataforma de 

ensino à distância da ABC. Será cobrada uma taxa de R$350,00 por webinar para associados jurídicos dos portes Pequeno/Micro 

1/Micro 2. Haverá cobrança de R$600 em caso de uso de tradução simultânea por idioma solicitado.
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L ABC-JOB | ferramenta de divulgação de vagas e envio de currículos

10% de desconto nos serviços oferecidos pela da Linus RH

50% de desconto nos cursos e eventos da ABC

Desconto em cursos  e eventos parceiros que contam com apoio da ABC
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Selo Associado ABC | Confira o Manual de Utilização correspondente a sua categoria de associado

ABC-Science | Programa de conexão Empresa-Universidade (MPBox, eventos acadêmicos, etc)

Divulgação de logomarca e releases na newsletter semanal

Apoio institucional a eventos, mediante avaliação prévia

Condições especiais de patrocínio e ações de merchandising nos eventos ABC



CATEGORIA
ANUIDADE 

2021

FATURAMENTO ANUAL 

(ref. 2020)

Grande R$6.500,00 ≥R$20Milhões

Média R$4.500,00 R$6Mi a R$19,9Mi

Pequena R$3.000,00 <R$6Milhões

Micro 1 R$1.500,00 R$434mil a R$2,133Milhões

Micro 2 R$750,00 <R$434mil

Proposta para sua Empresa
Preço referente ao período Jan/2021 a Dez/2021

Inscreva-se:

cosmetologiabrasil.com/seja-um-associado

Selo para Aplicação

cosmetologiabrasil.com/seja-um-associado



