
NOME DA SOLUÇÃO 
TECNOLÓGICA 

Implementação das Boas Práticas de Fabricação de Cosméticos 
conforme normativos da ANVISA 

1.  ÁREA Qualidade 

2. SUBÁREA Normalização/Regulamentação Técnica 

3. TIPO DE SERVIÇO Aperfeiçoamento Tecnológico  

4. PORTE INDICADO ( ) MEI ( ) ME ( ) EPP (X) TODOS 

5.SETOR INDICADO () Agronegócios ()  
Comércio 

(X) 
Indústria 

() 
Serviços 

(  ) todos 

6. OBJETIVO Implementar ou aprimorar o Sistema de Gestão da Qualidade aplicado às 
Boas Práticas de Fabricação de Cosméticos, Produtos de Higiene e 
Perfumes conforme normativos da ANVISA, incluindo RDC Nº 48, DE 25 
DE OUTUBRO DE 2013. 

7.PRÉ-REQUISITOS 
NECESSÁRIOS PARA O 
CLIENTE SER ATENDIDO 

Indústrias de cosméticos previamente regularizadas junto ao órgão 
sanitário competente (Vigilância Sanitária Local ou Estadual e Anvisa). 
Possuindo AFE para fabricação de cosméticos, produtos de higiene e 
perfumes e Alvará Sanitário para tal atividade. 

8. ETAPAS DO 
ATENDIMENTO 
 

Assessoria técnica a ser concedida junto ao(s) colaborador(es) da 
EMPRESA CONTRATANTE para implementação e/ou aprimoramento do 
sistema de Gestão da Qualidade aplicado às Boas Práticas de Fabricação 
de Cosméticos conforme normativos da ANVISA, incluindo RDC Nº 48. 
Para implementação, a consultoria atuará conforme etapas abaixo: 
1 - DIAGNÓSTICO: Realização de levantamento da estrutura 
organizacional, estrutural e documental utilizada pela empresa para 
identificação das necessidades de implementação/aprimoramento do 
sistema da Garantia da Qualidade aplicado às Boas Práticas de 
Fabricação. Ao final da etapa de Diagnóstico será elaborado o Plano de 
Ação com ações e datas estimadas para a 
implementação/aprimoramento do sistema; 
2 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO: A consultoria realizará a 
implementação das ações através de orientações para 
elaboração/revisão de documentos, ajustes de operações/processos, 
correções/aprimoramentos de fluxos de processo e áreas físicas, 
validações, organização de áreas, ambientes, processos.  
3 - AUDITORIA INTERNA: No último mês será realizada auditoria interna 
pela consultoria para verificação do sistema da qualidade implementado. 
Será gerado relatório final com as ações corretivas e/ou oportunidades 
de melhorias com os prazos para execução, caso pertinente. A entrega 
do Relatório de Auditoria ocorrerá até 1 semana após findada a auditoria 
interna. 

9. PREVISÃO DE VISITAS 18 a 30 visitas (6 a 10 meses) 

10. ENTREGAS PARA O 
SEBRAE 

1. Relatório parcial  contendo o diagnóstico e plano de ação;   
2. Relatório parcial contendo a implementação do plano de ação; 
3.  Relatório final com a descrição da situação anterior e após a 

consultoria, registro fotográfico, diagnóstico realizado, plano de 
ação e relatório de auditoria; 

4. Termo de Conclusão do trabalho conforme edital vigente; 
5. Comprovação de visitas por meio de lista de presença, relatório 

da consultoria atestado pelo cliente no termo de entrega e 
conclusão, ou e-mail do cliente com o atesto das visitas 
realizadas. 

11. ENTREGAS PARA O DIAGNÓSTICO – relatório contendo diagnóstico e plano de ação e 



CLIENTE apresentação do mesmo; 
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO: orientações para 
elaboração/revisão de documentos, ajustes de operações/processos, 
correções/aprimoramentos de fluxos de processo e áreas físicas, 
validações, organização de áreas, ambientes, processos. 
AUDITORIA INTERNA: Relatório que incluirá os resultados, avaliações e 
conclusões realizadas durante a auditoria, bem como as ações corretivas 
e/ou oportunidades de melhoria com os prazos para execução. O 
relatório será entregue em até 7 dias após a conclusão da auditoria em 
reunião com a equipe da empresa contratante. 

12.  RESULTADOS 
ESPERADOS 

Sistema de Gestão da Qualidade robusto e dentro das especificações da 
legislação vigente implementado. 

13. RESPONSABILIDADE 
DO CLIENTE 

1. Participar da reunião de alinhamento do trabalho e demais 
reuniões previamente marcadas conforme cronograma; 

2. Validar o escopo das etapas propostas pelo prestador de serviço; 
3. Acompanhar o prestador de serviços ou disponibilizar 1 (um) 

funcionário para acompanhar o consultor quando em visita aos 
espaços físicos da propriedade/empresa; 

4. Fornecer as informações necessárias para a realização do 
trabalho; 

5. Efetuar o pagamento de taxas de licença ou registro em órgãos 
competentes, quando for o caso, bem como o custeio das 
adequações necessárias indicadas; 

6. Aprovar o Documento Final; 
7. Responder a pesquisa realizada pelo Sebrae; 
8. Reportar ao Sebrae qualquer problema encontrado durante o 

atendimento. 

14. PERFIL DO CONSULTOR Experiência e conhecimento em sistema de qualidade para indústrias de 
cosméticos e legislação do segmento. 

15. OBSERVAÇÕES Carga horária estimada – 200h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


