22/09/2020

E-mail de FACC - Re: Proposta Técnico-Comercial - 139/2020 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA

Douglas Innocente <douglas@facc10.org.br>

Re: Proposta Técnico-Comercial - 139/2020 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA
1 mensagem
Douglas Innocente <douglas@facc10.org.br>
Para: Juliana Rodrigues Mendes <Julianamendes@natura.net>
Cc: DANIELA ZICATTI <DANIELAZICATTI@natura.net>, Jenifer Guitz <jenifer@facc10.org.br>

22 de setembro de 2020 09:40

Olá Juliana,
Estamos considerando o seu "de acordo" para a Proposta Técnico-Comercial nº 139/2020, porém, em momento oportuno, teremos de providenciar as
assinaturas físicas, ou de forma eletrônica, com a participação dos Diretores da FACC.
Estamos a disposição e aguardando o contato.
Obrigado!
Em ter., 22 de set. de 2020 às 09:25, Juliana Rodrigues Mendes <Julianamendes@natura.net> escreveu:

Prezado Douglas, bom dia.

Muito obrigada pelo retorno. Nos próximos dias Vocês receberão um e-mail intera vo do sistema Ariba e provavelmente o contato da nossa
equipe de Finanças.

Por oportuno, aproveito para encaminhar a proposta assinada.

Quaisquer dúvidas, estarei à disposição.

Muito obrigada, abraços.

De: Douglas Innocente [mailto:douglas@facc10.org.br]
Enviada em: terça-feira, 22 de setembro de 2020 08:17
Para: Juliana Rodrigues Mendes <Julianamendes@natura.net>
Cc: DANIELA ZICATTI <DANIELAZICATTI@natura.net>; Jenifer Guitz <jenifer@facc10.org.br>
Assunto: Re: Proposta Técnico-Comercial - 139/2020 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA

CAUTION: This email originated from outside the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and
know the content is safe.

Bom dia Juliana,

O CNPJ e a Razão Social estão corretos.
Seguem os dados conforme solicitado.

Nome completo : Francisco Roberto Leonardo
Telefone com DDD: (21) 2141-7479
Email: dirgeral@facc10.org.br
Idioma do convite: Português

Por gentileza, caso seja possível, encaminhe o convite com cópia para os email douglas@facc10.org.br e jenifer@facc10.org.br, para que possamos
acompanhar o seu pedido.

Fico a disposição.
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Em seg., 21 de set. de 2020 às 18:24, Juliana Rodrigues Mendes <Julianamendes@natura.net> escreveu:

Prezado Douglas, boa tarde.

Precisaremos dos dados abaixo para enviar o convite intera vo do Ariba (nossa plataforma de pagamentos) via e-mail. Lembrando que este email intera vo direcionará o usuário para preenchimento de algumas informações sistêmicas para conclusão do pagamento.

Nome completo :
Telefone com DDD:
Email:
Idioma do convite:

Por gen leza conﬁrmar se os dados estão corretos para envio do convite: (i) CNPJ: 06220430000103 e (ii) Razão social: FACC – FUNDAÇÃO DE
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTIFICA

Muito obrigada, abraços.

De: Douglas Innocente [mailto:douglas@facc10.org.br]
Enviada em: quarta-feira, 9 de setembro de 2020 15:39
Para: Juliana Rodrigues Mendes <Julianamendes@natura.net>
Cc: DANIELA ZICATTI <DANIELAZICATTI@natura.net>; Jenifer Guitz <jenifer@facc10.org.br>
Assunto: Re: Proposta Técnico-Comercial - 139/2020 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA

CAUTION: This email originated from outside the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender
and know the content is safe.

Boa tarde Juliana,

Acabo de conversar com a Daniela, que nos lê em cópia, que pediu que eu respondesse também ao seu email.

Somos uma Fundação de Apoio instituída conforme a Lei no 8.958/94, que dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino
superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio e dá outras providências.
Os laudos serão emitidos pelo Instituto Nacional de Tecnologia - INT. A Proposta Técnico-Comercial, a emissão de Notas Fiscais e o Recebimento
dos pagamentos serão de responsabilidade da FACC.

Caso seja necessário realizar o cadastramento da FACC em sua Plataforma, peço que envie o convite para o email dirgeral@facc10.org.br com
cópia para o meu email, para que eu possa acompanhar.

Fico a disposição.

Em qua., 9 de set. de 2020 às 10:29, Juliana Rodrigues Mendes <Julianamendes@natura.net> escreveu:

Prezado Douglas, bom dia.

Espero que você esteja bem e saudável!

Apoiarei Vocês no processo de pagamento do serviço ora prestado, mas antes, gostaria de veriﬁcar com vocês alguns pontos: (i) nós
contratamos o INT para elaboração de um laudo, precisamos entender a par cipação da FACC, uma vez que o faturamento será efetuado
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=6507f746f9&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-2166311695276007292%7Cmsg-a%3Ar90654687…
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em nome dela e, (ii) o faturamento ocorrerá por meio de emissão de nota ﬁscal ou boleto?

Ademais, devido às normas internas, muito provavelmente Vocês precisarão se cadastrar na nossa plataforma Ariba, para isso, posso deixar
você como responsável por este cadastro ou gostaria de indicar alguma outra pessoa?

Muito obrigada, abraços.

De: Douglas Innocente [mailto:douglas@facc10.org.br]
Enviada em: terça-feira, 8 de setembro de 2020 10:52
Para: DANIELA ZICATTI <DANIELAZICATTI@natura.net>
Cc: Eliane Przytyk Jung <eliane.jung@int.gov.br>; Carolina Silva de Santa anna Cerqueira - ATRIO RIO SERVICE
<carolina.silva@int.gov.br>; Suiane Rodrigues - ATRIO <suiane.rodrigues@int.gov.br>; Jenifer Guitz <jenifer@facc10.org.br>; TATIANA
SONDERMANN <TATIANASONDERMANN@natura.net>; juliana.uema@avon.com; Juliana Rodrigues Mendes
<Julianamendes@natura.net>
Assunto: Re: Proposta Técnico-Comercial - 139/2020 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA

CAUTION: This email originated from outside the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender
and know the content is safe.

Prezada Daniela, bom dia.

Com a autorização do INT, segue a Proposta Técnico-Comercial ajustada conforme solicitado.

Fico a disposição.

Em ter., 8 de set. de 2020 às 10:08, DANIELA ZICATTI <DANIELAZICATTI@natura.net> escreveu:
Caro Douglas, bom dia.

Apenas uma correção, com relação ao item “3. Forma de Pagamento”, a Natura paga os seus fornecedores após 60 dias da emissão da NF.

Poderia, por favor, ajustar esse item e enviar novamente a proposta?

Muito obrigada.

Atenciosamente,

De: DANIELA ZICATTI
Enviada em: sexta-feira, 4 de setembro de 2020 13:28
Para: 'Douglas Innocente' <douglas@facc10.org.br>
Cc: Eliane Przytyk Jung <eliane.jung@int.gov.br>; Carolina Silva de Santa anna Cerqueira - ATRIO RIO SERVICE
<carolina.silva@int.gov.br>; Suiane Rodrigues - ATRIO <suiane.rodrigues@int.gov.br>; Jenifer Guitz <jenifer@facc10.org.br>; TATIANA
SONDERMANN <TATIANASONDERMANN@natura.net>; juliana.uema@avon.com; Juliana Rodrigues Mendes
<julianamendes@natura.net>; Juliana Rodrigues Mendes <julianamendes@natura.net>
Assunto: RES: Proposta Técnico-Comercial - 139/2020 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA

Prezado Douglas, boa tarde.
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Estamos de acordo com a proposta enviada.

Vamos providenciar a assinatura.

Muito obrigada.

Atenciosamente,

De: Douglas Innocente <douglas@facc10.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 3 de setembro de 2020 08:59
Para: DANIELA ZICATTI <DANIELAZICATTI@natura.net>
Cc: Eliane Przytyk Jung <eliane.jung@int.gov.br>; Carolina Silva de Santa anna Cerqueira - ATRIO RIO SERVICE
<carolina.silva@int.gov.br>; Suiane Rodrigues - ATRIO <suiane.rodrigues@int.gov.br>; Jenifer Guitz <jenifer@facc10.org.br>; TATIANA
SONDERMANN <TATIANASONDERMANN@natura.net>; juliana.uema@avon.com; Juliana Rodrigues Mendes
<Julianamendes@natura.net>
Assunto: Re: Proposta Técnico-Comercial - 139/2020 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA

CAUTION: This email originated from outside the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the
sender and know the content is safe.

Prezada Sra. Daniela Zicatti, bom dia.

Segue a Proposta Técnico-Comercial nº 139/2020 ajustada para sua apreciação.

Caso esteja de acordo, pedimos a gentileza de imprimir e assinar a nossa Proposta, enviando uma cópia por e-mail e o original para a FACC
no endereço abaixo:

Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ
CEP: 25.651-075

Obs.: Devido a Pandemia do COVID-19, daremos andamento ao processo de contratação, prestação de serviços e faturamento
apenas com o seu de acordo por email.
Assim que for possível, pedimos que tome a providência de enviar a via original assinada conforme orientado acima.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e aguardamos seu retorno.

Em sex., 28 de ago. de 2020 às 14:54, DANIELA ZICATTI <DANIELAZICATTI@natura.net> escreveu:
Prezados, boa tarde.

Pedimos a gentileza que ajustem a proposta enviada com relação ao escopo, conforme comentários na própria proposta.
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Com relação ao valor, estamos de acordo.

Aguardaremos o envio da proposta com os ajustes para seguirmos com as assinaturas e tratativas para o pagamento.

Muito obrigada.

Atenciosamente,

De: Douglas Innocente <douglas@facc10.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 21 de agosto de 2020 10:15
Para: DANIELA ZICATTI <DANIELAZICATTI@natura.net>
Cc: Eliane Przytyk Jung <eliane.jung@int.gov.br>; Carolina Silva de Santa anna Cerqueira - ATRIO RIO SERVICE
<carolina.silva@int.gov.br>; Suiane Rodrigues - ATRIO <suiane.rodrigues@int.gov.br>; Jenifer Guitz <jenifer@facc10.org.br>
Assunto: Proposta Técnico-Comercial - 139/2020 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA

CAUTION: This email originated from outside the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the
sender and know the content is safe.

Prezada Sra. Daniela Zicatti, bom dia.

Encaminhamos a Proposta Técnico-Comercial nº 139/2020 para sua apreciação, conforme solicitação do INT - Instituto Nacional de
Tecnologia.

Caso esteja de acordo, pedimos a gentileza de imprimir e assinar a nossa Proposta, enviando uma cópia por e-mail e o original para a
FACC no endereço abaixo:

Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ
CEP: 25.651-075

Obs.: Devido a Pandemia do COVID-19, daremos andamento ao processo de contratação, prestação de serviços e faturamento
apenas com o seu de acordo por email.
Assim que for possível, pedimos que tome a providência de enviar a via original assinada conforme orientado acima.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e aguardamos seu retorno.

-Atenciosamente,

Douglas Innocente
Projetos
(21) 2141-7270
douglas@facc10.org.br
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As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal a divulgação, distribuição ou reprodução do
teor deste documento depende de autorização do emissor. Caso V. Sa. não seja o destinatário, preposto, ou a pessoa responsável pela
entrega desta mensagem,fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida,
sujeitando-se o infrator às sanções legais. Caso esta comunicação tenha sido recebida por engano, favor nos avisar imediatamente,
respondendo esta mensagem. Las informaciones que contiene este mensaje son CONFIDENCIALES. Si el lector de esta transmisión no
es el destinatario o el agente responsable de la entrega, se notifica que usted ha recibido esta comunicación por error, y que cualquier
divulgación, distribución, retención o copia de esta comunicación está estrictamente prohibida. En este caso, por favor, responda este
mensaje inmediatamente al remitente. The information contained in this message is CONFIDENTIAL. If the reader of this transmittal is not
the intended recipient or an agent responsible for delivering it, you are hereby notified that you have received this communication in error,
and that any dissemination,distribution, retention or copy of this communication is strictly prohibited. In this case, please immediately reply
this message to the sender.

-Atenciosamente,

Douglas Innocente
Projetos
(21) 2141-7270
douglas@facc10.org.br

As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal a divulgação, distribuição ou reprodução do
teor deste documento depende de autorização do emissor. Caso V. Sa. não seja o destinatário, preposto, ou a pessoa responsável pela
entrega desta mensagem,fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitandose o infrator às sanções legais. Caso esta comunicação tenha sido recebida por engano, favor nos avisar imediatamente, respondendo esta
mensagem. Las informaciones que contiene este mensaje son CONFIDENCIALES. Si el lector de esta transmisión no es el destinatario o el
agente responsable de la entrega, se notifica que usted ha recibido esta comunicación por error, y que cualquier divulgación, distribución,
retención o copia de esta comunicación está estrictamente prohibida. En este caso, por favor, responda este mensaje inmediatamente al
remitente. The information contained in this message is CONFIDENTIAL. If the reader of this transmittal is not the intended recipient or an
agent responsible for delivering it, you are hereby notified that you have received this communication in error, and that any
dissemination,distribution, retention or copy of this communication is strictly prohibited. In this case, please immediately reply this message to
the sender.

-Atenciosamente,

Douglas Innocente
Projetos
(21) 2141-7270
douglas@facc10.org.br

As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal a divulgação, distribuição ou reprodução do teor
deste documento depende de autorização do emissor. Caso V. Sa. não seja o destinatário, preposto, ou a pessoa responsável pela entrega
desta mensagem,fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se o infrator
às sanções legais. Caso esta comunicação tenha sido recebida por engano, favor nos avisar imediatamente, respondendo esta mensagem. Las
informaciones que contiene este mensaje son CONFIDENCIALES. Si el lector de esta transmisión no es el destinatario o el agente responsable
de la entrega, se notifica que usted ha recibido esta comunicación por error, y que cualquier divulgación, distribución, retención o copia de esta
comunicación está estrictamente prohibida. En este caso, por favor, responda este mensaje inmediatamente al remitente. The information
contained in this message is CONFIDENTIAL. If the reader of this transmittal is not the intended recipient or an agent responsible for delivering
it, you are hereby notified that you have received this communication in error, and that any dissemination,distribution, retention or copy of this
communication is strictly prohibited. In this case, please immediately reply this message to the sender.

-Atenciosamente,

Douglas Innocente
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Projetos
(21) 2141-7270
douglas@facc10.org.br

As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal a divulgação, distribuição ou reprodução do teor
deste documento depende de autorização do emissor. Caso V. Sa. não seja o destinatário, preposto, ou a pessoa responsável pela entrega desta
mensagem,fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se o infrator às
sanções legais. Caso esta comunicação tenha sido recebida por engano, favor nos avisar imediatamente, respondendo esta mensagem. Las
informaciones que contiene este mensaje son CONFIDENCIALES. Si el lector de esta transmisión no es el destinatario o el agente responsable de
la entrega, se notifica que usted ha recibido esta comunicación por error, y que cualquier divulgación, distribución, retención o copia de esta
comunicación está estrictamente prohibida. En este caso, por favor, responda este mensaje inmediatamente al remitente. The information
contained in this message is CONFIDENTIAL. If the reader of this transmittal is not the intended recipient or an agent responsible for delivering it,
you are hereby notified that you have received this communication in error, and that any dissemination,distribution, retention or copy of this
communication is strictly prohibited. In this case, please immediately reply this message to the sender.

-Atenciosamente,

Douglas Innocente
Projetos
(21) 2141-7270
douglas@facc10.org.br

As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS e protegidas pelo sigilo legal a divulgação, distribuição ou reprodução do teor deste
documento depende de autorização do emissor. Caso V. Sa. não seja o destinatário, preposto, ou a pessoa responsável pela entrega desta
mensagem,fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se o infrator às sanções
legais. Caso esta comunicação tenha sido recebida por engano, favor nos avisar imediatamente, respondendo esta mensagem. Las informaciones
que contiene este mensaje son CONFIDENCIALES. Si el lector de esta transmisión no es el destinatario o el agente responsable de la entrega, se
notifica que usted ha recibido esta comunicación por error, y que cualquier divulgación, distribución, retención o copia de esta comunicación está
estrictamente prohibida. En este caso, por favor, responda este mensaje inmediatamente al remitente. The information contained in this message is
CONFIDENTIAL. If the reader of this transmittal is not the intended recipient or an agent responsible for delivering it, you are hereby notified that you
have received this communication in error, and that any dissemination,distribution, retention or copy of this communication is strictly prohibited. In this
case, please immediately reply this message to the sender.
-Atenciosamente,

Douglas Innocente
Projetos
(21) 2141-7270
douglas@facc10.org.br
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ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO
FACC-INT-139/2020

Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075
Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.290-160
CNPJ. 06.220.430/0001-03 e-mail: dirgeral@facc10.org.br - www.facc10.org.br - Tel./Fax: (21) 2141-7479
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Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2020.

À Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda.
Pela presente proposta, a FACC - Fundação de Apoio do Desenvolvimento da Computação Científica
se propõe a desenvolver, em estreita colaboração com o INT, as atividades que constam do Plano
de Trabalho anexo, de forma a atender ao seu objetivo geral.

1.

OBJETIVO

Elaboração de Parecer Técnico para dar suporte ao correto enquadramento fiscal de produtos
cosméticos, contemplando respostas aos treze quesitos elaborados pela Receita Federal do Brasil,
através do Ofício no. 12/2020 RFB, SEFIS, DRF JUN de 06 de Fevereiro de 2020/Jundiaí.

1.1- O projeto atenderá, quando necessário, os gastos com atualizações dos equipamentos de
pesquisa utilizado(s) no(s) laboratório(s) envolvido(s) no(s) projeto(s), desde que
comprovados essenciais e fundamentais para seu deslinde, de modo que a estrutura do
laboratório não fique sujeita a deterioração.

1.2- Constará do Parecer Técnico as respostas aos treze quesitos elaborados pela Receita Federal
do Brasil, descritos a seguir:
1. Nome técnico e comercial.
2. Composição Química.
3. O produto é voltado para conservação ou cuidados da pele?
4. O produto tem ação hidratante?
5. O produto tem função antioxidante?
6. O produto tem função de perfumar?
7. O produto tem função desodorizante?
Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075
Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.290-160
CNPJ. 06.220.430/0001-03 e-mail: dirgeral@facc10.org.br - www.facc10.org.br - Tel./Fax: (21) 2141-7479
Página 2 de 9

8. Trata-se de uma loção para o corpo?
9. Trata-se de um desodorante corporal?
10. O produto apresenta a substância “triclosan” ou “polyglyceryl3 caprylate” ou
“ethylhexyglycerin?
11. Quais as funções que as três substâncias mencionadas podem desempenhar, além da função
antibacteriana?
12. Qual a principal função do produto, hidratar ou desodorizar?
13. Esclarecer os critérios técnicos para se determinar a função principal, se for o caso, explicitando
a literatura a respeito.

2.

VALOR DA PROPOSTA

Análises, Levantamento Bibliográfico, Avaliação Documental e Emissão de Parecer Técnico - R$
107.500,00

3. FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento deverá ser efetuado em até 60 (sessenta) dias a contar da data de emissão da Nota
Fiscal de Serviços, emitida pela FACC, após autorização do cliente, à:

FACC – FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA
Avenida Getúlio Vargas, 333 - Quitandinha – Petrópolis - RJ
CEP: 25.651-075
CNPJ: 06.220.430/0001-03 – I.E.: ISENTO

4. VALIDADE DA PROPOSTA
30 dias
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5.

ACEITE DA PROPOSTA

A execução dos serviços terá seu início após o aceite formal desta proposta pela empresa Indústria
e Comércio de Cosméticos Natura Ltda.

De acordo FACC:

Francisco Roberto Leonardo

Flávio Barbosa Toledo

Diretor Geral

Diretor Administrativo Financeiro

De acordo Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda:

KASSIA REIS DE Digitally signed by KASSIA
DE PAULA:25200064805
PAULA:25200064 REIS
Date: 2020.09.21 19:51:23
-03'00'
___________________________________
805
Kassia Reis de Paula
Diretora Jurídica
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PLANO DE TRABALHO

1. ESCOPO
Emissão de parecer técnico envolvendo a correta aplicação de produtos cosméticos da empresa
NATURA, baseado na identificação e quantificação de dois novos compostos desodorizantes, partes
das formulações, contemplando respostas aos treze quesitos elaborados pela Receita Federal do
Brasil, através do Ofício no. 12/2020 RFB, SEFIS, DRF JUN de 06 de Fevereiro de 2020/Jundiaí.

2. OBJETIVO GERAL
Elaboração de Parecer Técnico para dar suporte ao correto enquadramento fiscal de produtos
cosméticos, contemplando respostas aos treze quesitos elaborados pela Receita Federal do Brasil,
através do Ofício no. 12/2020 RFB, SEFIS, DRF JUN de 06 de Fevereiro de 2020/Jundiaí.

2.1- O projeto atenderá, quando necessário, os gastos com atualizações dos equipamentos de
pesquisa utilizado(s) no(s) laboratório(s) envolvido(s) no(s) projeto(s), desde que comprovados
essenciais e fundamentais para seu deslinde, de modo que a estrutura do laboratório não fique
sujeita a deterioração.

2.2- Constará do Parecer Técnico as respostas aos treze quesitos elaborados pela Receita Federal
do Brasil, descritos a seguir:

1. Nome técnico e comercial.
2. Composição Química.
3. O produto é voltado para conservação ou cuidados da pele?
4. O produto tem ação hidratante?
5. O produto tem função antioxidante?
6. O produto tem função de perfumar?
7. O produto tem função desodorizante?
8. Trata-se de uma loção para o corpo?
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9. Trata-se de um desodorante corporal?
10. O produto apresenta a substância “triclosan” ou “polyglyceryl3 caprylate” ou
“ethylhexyglycerin?
11. Quais as funções que as três substâncias mencionadas podem desempenhar, além da função
antibacteriana?
12. Qual a principal função do produto, hidratar ou desodorizar?
13. Esclarecer os critérios técnicos para se determinar a função principal, se for o caso, explicitando
a literatura a respeito.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Desenvolvimento e aplicação de método de análise para quantificação de caprilato de

poliglicerila-3 por Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), em amostras de produto
cosmético;
•

Desenvolvimento e aplicação de método de análise para caracterização e quantificação de

etilhexilglicerina por Cromatografia Gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM) e por
Cromatografia Gasosa com detecção por ionização em chama (CG-DIC) em amostras de produto
cosmético;
•

Avaliação documental;

•

Emissão de Parecer Técnico.

4. JUSTIFICATIVA
O tema sustentabilidade vem ganhando importância nas discussões empresariais nos últimos anos
devido a uma série de contingências que têm afetado o planeta e, consequentemente, a vida das
pessoas. Algumas empresas buscam soluções para mitigar os efeitos negativos de suas ações ao
meio ambiente, por inovações sustentáveis percebidas tanto no método de produção, quanto na
criação e desenvolvimento de produtos que provoquem menor impacto ao meio ambiente e à saúde
de seus consumidores. Adicionalmente, os consumidores preocupados com o destino do planeta
buscam produtos, ou serviços, de empresas que compactuam dessa preocupação.
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Com relação a produtos de consumo, a sustentabilidade pode ser melhorada pelos seguintes
aspectos: utilização de matérias-primas renováveis, utilização de produtos que causem menor
impacto ao meio ambiente, melhorando a biodegradabilidade e ecotoxicidade, entre outros.
O presente trabalho atende a uma demanda da empresa de cosméticos INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS NATURA LTDA, no que tange a aplicação de compostos utilizados em formulações
cosméticas com a finalidade de agente desodorante.

5. ETAPAS DO PROJETO
Etapa 1 – Levantamento e Prospecção Bibliográfica.

1.1

– Pesquisa para elaboração de Parecer Técnico: Levantamento bibliográfico em portais de

periódicos especializados, acervo do INT, levantamento de patentes e normas regulamentadoras, a
fim de documentar com base em dados confiáveis publicados a ação dos componentes em estudo.
1.2

– Pesquisa para Desenvolvimento de metodologia analítica: Investigar métodos analíticos já

publicados na literatura, de forma a desenvolver um método customizado para esta aplicação, que
venha a ser o mais preciso e confiável.

Etapa 2 – Desenvolvimento do método analítico por Cromatografia líquida de Alta Eficiência

2.1

– Desenvolvimento de metodologia analítica por CLAE para caracterização da matéria-prima

de caprilato de poliglicerila-3 e caracterização da matéria-prima por CLAE
2.2

– Desenvolvimento de metodologia analítica por CLAE para determinação de caprilato de

poliglicerila-3 em formulações cosméticas e determinação do analito nas amostras.
2.3

– Análise dos dados e elaboração de Relatório de Ensaio. O relatório deverá apresentar o

resultado das análises de 3 produtos selecionados aleatoriamente a título de amostragem,
contendo caprilato de poliglicerila-3, preferencialmente um de cada tipo de formulação.

Etapa 3 – Desenvolvimento do método analítico por Cromatografia Gasosa com detecção por
espectrometria de massas.
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3.1

– Caracterização das matérias-primas de etilhexilglicerina por Cromatografia Gasosa

acoplada à Espectrometria de Massas (CG-EM). Avaliação da etapa de derivatização.
3.2

– Desenvolvimento de metodologia analítica por extração e por cromatografia gasosa com

detector por ionização em chama (CG-DIC) para quantificação de etilhexilglicerina em amostras
cosméticas aplicando método de padronização externa e/ou adição padrão.
3.3

– Análise dos dados e elaboração de Relatório de Ensaio. O relatório deverá apresentar o

resultado das análises de 3 produtos selecionados aleatoriamente a título de amostragem,
contendo etilhexilglicerina, preferencialmente um de cada tipo de formulação.

Etapa 4 – Nesta última etapa do projeto, os dados analíticos serão avaliados, e de posse dos mesmos
e de todo o material bibliográfico pesquisado, o Parecer Técnico será elaborado.

OBS: O Relatório deverá apresentar o resultado das análises de 6 produtos selecionados
aleatoriamente a título de amostragem, 3 deles contendo caprilato de poliglicerila-3 e 3 contendo
etilhexilglicerina. Deverá trazer descrito todos os produtos elencados pela empresa, com avaliação
documental de sua composição e aplicação. São eles:
31 produtos contendo IRGASAN (ou Triclosan) – descrição e parecer técnico sobre o princípio
desodorizante. Não há amostras para análise contendo esse princípio ativo, uma vez que este
ingrediente foi banido da lista de insumos utilizados pela empresa Natura.
224 produtos contendo Caprilato de poliglicerila-3. Todos os produtos deverão ser listados e sua
composição avaliada, juntamente com o parecer técnico sobre o princípio ativo. 3 produtos
analisados com quantificação do ativo desodorizante
66 produtos contendo etilhexilglicerina. Todos os produtos deverão ser listados e sua composição
avaliada, juntamente com o parecer técnico sobre o princípio ativo. 3 produtos analisados com
quantificação do ativo desodorizante.

6. PRAZO
Prejudicado, uma vez que ainda não há previsão de retorno das atividades presenciais no INT.
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Podemos fazer uma estimativa de cerca de 88 dias úteis de trabalho, a partir do recebimento de
todas as amostras e levando em consideração não haver problemas de cunho instrumental. Devese considerar que ao retorno dos trabalhos no laboratório, os equipamentos deverão passar por
manutenção, uma vez que ficaram muito tempo fora de operação.

7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Neste item deverão ser representadas as atividades a serem executadas com a previsão mensal para
execução de cada uma das ações.

ETAPAS / MESES

01 02 03 04

Etapa 1
Levantamento Bibliográfico. e Análise Documental
Etapa 2
Desenvolvimento do método analítico CLAE e aplicação nas amostra
Etapa 3
Desenvolvimento do método analítico CG-EM e aplicação nas amostras
Etapa 4
Desenvolvimento e elaboração do laudo

8. PRAZO ESTIMADO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO
4 meses ou 88 (oitenta e oito) dias úteis que serão contados a partir do recebimento de todas as
amostras e levando em consideração não haver problemas de cunho instrumental. Deve-se
considerar que ao retorno dos trabalhos no laboratório, os equipamentos deverão passar por
manutenção, uma vez que ficaram muito tempo fora de operação.
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