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Dois eventos virtuais com autoridades das áreas da Saúde e do 
Comércio: 2 de junho e 30 de novembro, com mais de 540 participantes.

Treinamento no setor: 15 webinars para a nossa indústria sobre tópicos 
de interesse com mais de 1.300 participantes.

Fortalecimento institucional com um novo membro, a associação IFRA 
LATAM. Atualmente temos 34 membros diretos (17 empresas e 17 
associações locais).

Três novos documentos da posição da indústria: Produtos cosméticos e 
de higiene do lar de distribuição a granel, rotulagem ecológica e 
produtos de higiene do lar com ação contra microrganismos.

Posição da indústria sobre quatro Consultas públicas internacionais.

Fortalecimento e atualização de documentos e bancos de dados: banco 
de dados sobre informações regulatórias e sanitárias, elaboração do 
banco de dados regulatório/legislativo de sustentabilidade, e criação do 
primeiro banco de dados do CASIC sobre Business Intelligence – Painel.

Continuidade e fortalecimento da participação em fóruns internacionais 
da indústria (IAC e INCPA).

O Conselho foi convidado para ser o orador principal em diversos 
eventos de associações e empresas membros, autoridades regionais e 
sub-regionais, e stakeholders nos âmbitos regional e internacional.

Continuidade e fortalecimento das agendas regional e sub-regional: 
Comunidade Andina, América Central, Aliança do Pacífico, Mercosul e 
ALADI.

Decisão da Diretoria do CASIC de continuar a fortalecer o staff do 
Conselho com a incorporação do coordenador de Sustentabilidade do 
Conselho em março de 2021.

Renovação do acordo com o E-Commerce Institute (América Latina), 
por meio do qual os membros do Conselho podem ter acesso a bolsas de 
estudo para cursos de capacitação em comércio eletrônico.

Além de apoiar as agendas local e sub-regional adotadas pelas 
associações locais da indústria, o CASIC continuou a se posicionar como 
Associação Regional da Indústria, um parceiro de referência para 
stakeholders internacionais, autoridades regionais e locais e para o 
próprio setor.
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Somos o CASIC, o Conselho das 
Indústrias de Cosméticos, Cuidado 
pessoal e Higiene do lar da América 
Latina. Atualmente,  representamos  
16  associações  locais  e  há  18 
empresas    multinacionais   direta-
mente    associadas    a    nós. Como 
representante de todas as asso-
ciações da indústria local dos  países  
latino-americanos,  o  CASIC  é  a  
voz  de  mais  de mil empresas na 
região.

Nossa  visão  e  nossa  estratégia  
regionais,  aliadas  a  mais de 22 
anos de experiência, apoiam os 
princípios promovidos pela indústria 
por meio do nosso Código de Ética.  
Como associação regional e voz das 
indústrias de cosméticos, higiene 
pessoal e limpeza do lar da América 
Latina,  trabalhamos  para  incenti-
var  as  boas  práticas nas agendas 
de sustentabilidade, facilitação do 
comércio e regulamentação, a fim 
de fomentar o bem-estar dos 
consumidores e continuar a promo-

ver o emprego e o crescimento 
dessa indústria, que representou 
mais de US$ 90 bilhões em 2020.

Este relatório anual visa resumir 
as atividades que o Conselho das 
indústrias de Cosméticos, Cuida-
do pessoal e Higiene do lar da 
América Latina – CASIC – realizou 
em 2021, nas quais encontrarão 
todo tipo de desafios, oportuni-
dades e conquistas na região 
latino-americana, durante um 
ano marcado pela continuidade 
da pandemia global gerada pela 
COVID-19.



Participação do casic em eventos regionais 
e internacionais – agenda de comunicação 
com as partes interessadas:

FEVEREIRO 2021:

MARÇO 2021

ABRIL 2021

MAIO 2021

     

     

JUNHO 2021

JULHO E AGOSTO  2021
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Em termos de relações internacionais com nossos colegas da 
indústria no mundo todo, considerando as restrições de viagens 
geradas pela pandemia global, o CASIC participou em todas as 
reuniões virtuais das Redes Globais do INCPA (Rede 
Internacional de Associações de Produtos de Limpeza) e da IAC 
(Colaboração de Associações Internacionais) ao longo do ano, a 
fim de continuar a compartilhar os desenvolvimentos das nossas 
indústrias no mundo inteiro, e trabalhar em conjunto com 
organizações irmãs para enfrentar os desafios apresentados 
pela situação da COVID-19.

O presidente do CASIC foi convidado pela IFRA para fazer 
parte do painel “Legislação de controle de produtos 
químicos – o que significa para a indústria de fragrâncias?” 
no Global Fragrance Summit. Esta participação foi uma 
oportunidade de continuar a desenvolver relações 
internacionais com atores-chave nas indústrias de produtos 
químicos e fragrâncias, como CEFIC, Mane Group e IFRA.

O presidente do CASIC e o coordenador de Sustentabilidade 
foram convidados pela associação equatoriana 
Procosmeticos como palestrantes na terceira edição do 
Congresso de Beleza e Cuidados Domésticos – Dia da 
Inovação de 2021.

     O presidente do Conselho foi convidado como 
palestrante principal da reunião do Comitê 
Internacional do American Cleaning Institute 
(ACI) com o fim de abordar os desenvolvimentos 
da indústria da Higiene do Lar na região 
latino-americana (alguns dos tópicos tratados 
foram: regulamentações químicas, produtos 
antibacterianos e agenda de sustentabilidade).

   O diretor-executivo e a gerente-executiva do 
CASIC foram convidados para apresentar a 
proposta de Cooperação Regulatória para a 
indústria cosmética no âmbito do AR8 da ALADI.

O coordenador de Sustentabilidade do CASIC foi 
convidado para participar do painel tanto do 
webinar IFRA – IOFI “Las industrias de Sabores y 
Fragancias Juntas por um Futuro Sostenible” em 
julho de 2021, como do evento da APLA 
(Associação irmã das Indústrias Petroquímica e 
Química na Região) sobre Sustentabilidade, em 
agosto de 2021.

O presidente do CASIC deu uma entrevista à In-Cosmetics 
Connect sobre a evolução das questões regulatórias 
relativos à Indústria Cosmética na América Latina. 
Clique no link a seguir para ler a entrevista na íntegra. 

A gerente-executiva do CASIC foi convidada pela associação colombiana ANDI (Associação de Cosméticos e 
Produtos de Higiene do Lar) para ser a oradora principal do evento “Alianza del Pacífico: Retos y expectativas para 
la industria de Cosméticos y Aseo Doméstico”, e para abordar os desenvolvimentos na implementação dos Anexos 
de Cosméticos e Higiene do Lar sobre a Eliminação de Barreiras Técnicas ao Comércio da Aliança do Pacífico. 

https://connect.in-cosmetics.com/pt/regulamentacao/entrevista-carlos-benzuna-da-casic-fala-sobre-evolucao-dos-assuntos-regulatorios-na-america-latina/
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SETEMBRO 2021

OUTUBRO 2020 NOVEMBRO 2021

        Os membros do staff do CASIC 
foram convidados para participar 
como oradores principais em uma 
videoconferência realizada com 
empresas membros da STANPA 
(nossa associação irmã na 
Espanha) para compartilhar as 
atualizações regulatórias e 
comerciais na região 
latino-americana.

        Ainda no mês de setembro, o diretor-executivo e a gerente-executiva do Conselho foram convidados para 
dirigir-se aos estudantes do último semestre da carreira Química Farmacêutica da Universidade de Cartagena, e 
falar sobre o papel regional do CASIC, as boas práticas promovidas e os dados da indústria cosmética na Colômbia 
e América Latina. Este evento é considerado muito importante para o CASIC dado que é uma primeira 
aproximação da academia, uma oportunidade de transferir conhecimento a todos aqueles que serão o futuro da 
força de trabalho da nossa indústria.

A gerente-executiva do Conselho foi 
convidada para participar como palestrante 
principal no 12º. Seminário Internacional 
(videoconferência) “La Ciencia Detrás de los 
Cosméticos”, organizado pelo CANIPEC, com 
o objetivo de compartilhar o conhecimento 
do CASIC sobre rotulagem eletrônica e 
digitalização no mundo, além do trabalho do 
CASIC sobre esse tópico.

          o coordenador de 
Sustentabilidade do CASIC foi 
convidado para compartilhar 
com Team Natura uma 
atualização sobre os 
regulamentos de 
sustentabilidade na região.

A convite de associações e 
empresas locais, durante o ano, 
o CASIC também participou 
como orador de destaque em 
eventos específicos da indústria 
e reuniões de diretoria para 
divulgar as ações de advocacy 
do CASIC na região.



Desenvolvimento interno:

Treinamento 
da indústria:

8

3
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Em termos de desenvolvimento interno e processos de fortalecimento institucional, 
durante 2021 o CASIC ganhou um novo membro (IFRA LATAM), chegando, com isso, a 
ter 34 membros diretos (17 empresas e 17 associações) ao longo da região. O CASIC 
continua a trabalhar com base em três comitês de trabalho principais: que 
envolvem mais de 120 participantes que trabalham juntos para atingir as mesmas 
metas: facilitação do comércio, questões regulatórias, e sustentabilidade.

Também durante 2021 foram criados diversos grupos de trabalho para abordar questões relevantes na região. 
Atualmente trabalham em um documento da posição na indústria e fonte de informações relevantes nos 

seguintes tópicos:

Nesse período, realizou 

01
E-rotulagem/
Digitalização

03
Produtos 
distribuídos 
a granel

05
Comércio 
eletrônico

04
Rotulagem 
ecológica

02
Produtos com 
ação contra 
microrganismos

webinars sobre tópicos 
relacionados à 
sustentabilidade, com mais de 
26 especialistas em economia 
circular, COVID-19 e ODS 
(Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável), EPR 
(Responsabilidade Estendida do 
Produtor), rotulagem ecológica, 
estratégia comercial de triplo 
impacto, microplásticos, 
biodiversidade e bioeconomia, 
além de embalagem 
sustentável.

webinars sobre tópicos 
de regulamentação 
sanitária e sete oradores 
internacionais.

webinars sobre 
Business 
Intelligence e 
dados da indústria, 
com palestrantes da 
consultora 
Euromonitor e do 
E-Commerce 
Institute.Institute 

webinar com 
autoridades do 
Comércio sobre 
Tratados de Livre 
Comércio.

Durante 2021, o CASIC também continuou a ministrar treinamento especializado 
para seus membros. 

webinars sobre tópicos de 
interesse para a indústria – em 
parceria com empresas 
membros, associações irmãs e 
palestrantes de destaque, 
alcançando 1.300 inscrições e 
conexões por toda a América 
Latina.



 

Eventos com autoridades em 2021:
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Presidente

Carlos Berzunza 
CANIPEC

1er Vicepresidente

João Carlos Basilio 
ABIHPEC

2do Vicepresidente

Paola Becvar 
Edgewell

3er Vicepresidente

Fabián Flores 
L’Oréal

Secretaría

Luciana Santi
Genomma Lab

Tesorería

María Fernanda León 
Procosméticos

Vocal Cámara

Miguel Gonzalez Abella 
CAPA

Vocal Empresa

Christian Silveri 
Natura

Reunião plenária (virtual) e Assembleia geral do CASIC – Junho de 2021:

Devido à pandemia da COVID-19, a Reunião plenária e a Assembleia anual do Conselho foram realizadas 
virtualmente em junho de 2021. Os membros do CASIC tiveram a oportunidade de analisar a agenda regional do 
Conselho, para priorizar áreas de foco para enfrentar os desafios, e avaliar o progresso em diferentes comitês e 
grupos de trabalho, as tendências, os problemas e as oportunidades para a indústria.

A Assembleia Geral também propiciou a oportunidade de realizar as eleições de diretores do CASIC para o período 
2021-2023. A nova diretoria começou seu mandato em julho de 2021, estando assim conformada:

Devido à saída de Juan Carlos Castro da ANDI, uma nova eleição foi realizada durante uma Assembleia 
Extraordinária celebrada em outubro de 2021, na qual Miguel Gonzalez Abella da CAPA foi eleito novo vogal da 
associação.
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A Reunião Geral também foi a oportunidade de realizar, nos dias 2 e 3 de junho, um evento virtual com 
stakeholders internacionais, oradores relevantes e autoridades dos setores da Saúde e do Comércio de toda a 
região. O evento, chamado “El poder de la Crisis y el Futuro de Nuestra Industria” teve 200 espectadores, e 
permitiu abordar tópicos como a importância dos produtos de cuidado pessoal e de higiene do lar hoje em dia, a 
adaptação da indústria e as mudanças nos hábitos do consumidor, ingredientes – inovação e segurança, comércio 
digital, e o impacto da pandemia da COVID-19 na agenda de desenvolvimento sustentável na América Latina:

Dada a continuação das restrições devido à pandemia 
da COVID-19, o Conselho organizou um evento virtual 
no final do ano, com a participação de stakeholders 
internacionais, oradores importantes e autoridades 
dos setores da Saúde e do Comércio de toda a região. O 
evento teve a participação de 340 pessoas, autoridades 
conectadas de oito países, seis palestrantes (incluindo 
a autoridade internacional da área da Saúde – 
Espanha, um fórum científico internacional, uma 
associação de cuidados domésticos europeia e 
diversos especialistas da indústria), 14 membros do 
painel e quatro moderadores. Como resultado, uma 
enquete realizada após o evento comprovou que 
100% das pessoas consideraram o webinar “muito 
bom” ou “excelente”, afirmando também que 
participariam em eventos futuros do CASIC.

Alguns dos tópicos principais abordados no evento 
foram: a importância da higiene e limpeza do lar e 
seus desafios durante o século XXI, controle do 
mercado, ausência de testes em animais, 
embalagens sustentáveis, entre outros. Algumas das 
citações mais impactantes durante o evento foram:

Painel de alto nível com representantes da indústria 
durante a reunião plenária do CASIC de 2021: 
Natura, CAPA, Procosmeticos e Genomma Lab.

Painel de associações internacionais durante a 
reunião plenária do CASIC de 2021: CASIC, American 
Cleaning Institute e Cosmetics Europe.

Evento virtual: “cosméticos, 
cuidados pessoais e higiene do 
lar: gerando bem-estar na vida 
diária das pessoas” – novembro:



  Comunidade Andina:  América Central:

Mercosul:

>

>

>
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Painel da indústria sobre testes 
em animais

Agendas local e sub-regional: 

01 02

03

2206

2214

Resoluções

889

890

891

892

Decisões

Diretora de área da Divisão de 
Cosméticos, Agência espanhola 
de Medicamentos e Produtos 
Sanitários

Painel da indústria sobre inovações 
da Indústria da Higiene do Lar e sua 
aceleração durante a pandemia

Durante 2021, o CASIC apoiou a agenda local com a publicação de documentos de posição e comunicados a 
autoridades dos setores do Comércio, Meio ambiente e Saúde sobre tópicos específicos, a fim de evitar barreiras 
ao comércio e promover as boas práticas internacionais na região.

Por outro lado, os funcionários do Conselho participaram durante todo o ano em reuniões e videoconferências 
importantes com autoridades locais e sub-regionais, prestando assistência às diversas negociações realizadas pela 
Comunidade Andina e pela Aliança do Pacífico. Consulte a agenda priorizada nas diferentes sub-regiões como 
segue:

O CASIC apoiou associações e empresas locais em 
discussões técnicas e estratégicas, visando 
alcançar consenso e posições unificadas da 
indústria perante as autoridades. O Conselho 
também prestou apoio à elaboração de 
documentos e cartas endereçadas a autoridades 
relativos a tópicos específicos em negociação, e 
participou de rodadas de negociação (por 
videoconferências) quando convidado para 
representar a posição da indústria. Entre outras 
discussões que ainda estão em andamento, as 
seguintes decisões e regulamentações andinas 
foram emitidas em 2021:

O CASIC apoiou a indústria centro-americana 
fornecendo-lhe uma posição sobre o comércio e 
comentários relacionadas com a regulamentação 
para os processos de consulta da OMC dos 
regulamentos centro-americanos sobre rotulagem 
e registro.

O CASIC deu apoio a associações e empresas locais 
no sentido de encontrar uma posição da indústria 
para enfrentar as negociações de regulamentos 
relevantes para produtos cosméticos e de higiene 
do lar na região/sub-região. O Mercosul finalizou os 
seguintes documentos em 2021:

               Resolução 14/21 que atualiza a lista de proteto-
res solares para produtos cosméticos, de cuidados 
pessoais e perfumes. 
 Atualização da Resolução de requisitos de 
rotulagem para produtos cosméticos (sua publi-
cação/aprovação ainda está pendente).
 O Brasil e o Uruguai internalizaram a regula-
mentação atualizada sobre substâncias conservantes 
aplicadas a cosméticos, produtos de cuidados pessoais 
e perfumes (GMS35/20).

https://www.dropbox.com/s/36bkxsmjeiuwzfx/RESOLUCI%C3%93N%20N%C2%B0%202206%20-%20RT%20BPM%2017062021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jh64g7ylopqm2bo/Resoluci%C3%B3n%202214%20-%20Lista%20verificaci%C3%B3n%20y%20criterios%20evaluaci%C3%B3n%20BPM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gpoobxormes8g3f/D889%20-%20Mod%20D870.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6e5lz3qln78bbvw/D890%20-%20Mod%20D871.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mlfddam7h5viprt/D891%20-%20Mod%20D872.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fb6osxokzwlvb08/D892%20-%20Mod%20D873.pdf?dl=0
https://normas.mercosur.int/public/normativas/4119
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a Decisão n° 10 - da Indústria de Cosméticos

a Decisão n° 11 - da Indústria de produtos de Higiene.

Tradução da nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos 
(INCI, em inglês) no Brasil: 

respeito das ações de advocacy do CASIC para apoiar os esforços locais realizados pela Associação da Indústria 
Brasileira de Cosméticos (ABIHPEC), a fim de promover o uso de INCI como a lista globalmente reconhecida de 
ingredientes para produtos cosméticos perante as autoridades locais, o Conselho, entre diversos membros de 
associações da indústria local, deu seu apoio à ABIHPEC enviando cartas com a posição da indústria sobre o 
assunto, endereçadas às autoridades comerciais e regulatórias brasileiras. O Conselho também conseguiu, com 
a ajuda de alguns países da América Latina e do mundo, elevar o tema ao Comitê TBT da Organização Mundial 
de Comércio como uma preocupação específica do comércio.

Notícias relevantes sobre 2021: a extensão do período de entrada em vigor foi alcançada, bem como a possibili-
dade de usar Códigos QR para incluir as informações. A ABIHPEC e o CASIC veem esses desenvolvimentos 
como conquistas, enquanto paralelamente as ações legais vão avançando e são concluídas.

 Aliança do Pacífico (AP): 

 AR-8 DA ALADI

O CASIC, entre suas associações membros da indústria, 
continuou a abordar a possibilidade de uma negociação 
de um Acordo de Cooperação em termos regulatórios de 
um setor específico para a Indústria de Cosméticos no 
âmbito do AR-8 da ALADI. Considerando que a ALADI 
reúne 13 países da região latino-americana, esta propos-
ta é de grande relevância para a nossa indústria, pois 
poderia significar que mais de 95% do mercado regional 
seriam capazes de implementar as Boas Práticas Inter-
nacionais para a regulamentação de Produtos Cosméti-
cos, pela eliminação de Barreiras Técnicas ao Comércio.

Consulte:O CASIC continuou a apoiar todas as negociações 
relacionadas com os Anexos para a eliminação de 
Barreiras Técnicas ao Comércio – Convergência 
Regulatória para as Indústrias de Produtos Cosméti-
cos e de Higiene do Lar, com os seguintes desenvol-
vimentos para  a implementação de ambos os 
Anexos:

1. Indústria de Cosméticos: em janeiro de 2020, 
os países da Aliança do Pacífico aprovaram a Decisão 
n° 10 da Comissão de Livre Comércio, que desenvol-
ve ainda mais os requisitos de ingredientes, rotula-
gem e BPF, que são documentos de grande ajuda 
para a melhor compreensão deste Acordo.

2. Indústria de Higiene do Lar: em maio de 
2020, os países da AP aprovaram a Decisão n° 11 da 
Comissão de Livre Comércio, que incorpora no TLC 
da Aliança do Pacífico o Anexo sobre a eliminação de 
Barreiras Técnicas no Comércio de produtos de 
Higiene do Lar. Este documento, incluindo as boas 
práticas regulatórias internacionais para a indústria, 
tem as seguintes vantagens: i) já engloba todas as 
especificações e requerimentos necessários para sua 
implementação; e ii). não precisa de aprovação 
legislativa adicional.

O CASIC está muito orgulhoso de compartilhar estes 
desenvolvimentos na Aliança do Pacífico, conside-
rando que foi dentro do nosso Conselho, e em 
trabalho coordenado com as associações locais, que 
a proposta foi apresentada para ambos os Anexos há 
muitos anos (2013: cosméticos, 2015: higiene do lar), 
e agora vemos como uma regulamentação de 
referência para as duas indústrias, em linha com as 
boas práticas e a cooperação regulatória promovidas 
por muitos países e instituições em todo o mundo, 
como pela OCDE.  

https://www.dropbox.com/s/dmncqotj5ut3yad/Decn10-ApendiceAnexodeCosmeticos%20AP%20enero%202021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yvjke91acfo4mzj/Decision-No-11-Anexo-Productos-de-Aseo.pdf?dl=0
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Durante 2021, o CASIC continuou a trabalhar em questões-chave, produzindo documentos de posição para a 
avaliação de questões regulatórias, sanitárias, ambientais, de sustentabilidade e de facilitação do comércio. 
Alguns dos documentos mais relevantes que o CASIC emitiu em 2021 são:

Documentos relevantes para apoiar 
a defesa de nossas indústrias: 

Produtos cosméticos 
e de higiene do lar de 
distribuição a granel;

Rotulagem 
ecológica;

Produtos de cuidados 
domésticos com 
ação contra 
microrganismos.

Além disso, o CASIC continuou a ser uma fonte de informações importantes para seus membros, com o 
desenvolvimento e a elaboração dos seguintes documentos e bancos de dados:

Atualização do 
banco de dados 
sobre informações 
regulamentares/sa
nitárias: registro, 
prazos e custos.

Elaboração do 
banco de dados de 
regulamentos/legis
lação de 
sustentabilidade: 
incluindo mais de 
180 regulamentos 
em mais de 11 
países.

Renovação do acordo com 
o E-Commerce Institute e 
o Mind Talent Accelerator: 
bolsas de estudo para 
nossos membros nos cinco 
melhores institutos 
regionais, acesso a cursos 
on-line para treinamento e 
certificação de habilidades 
digitais, entre outros.

Criação do 1° banco de dados do CASIC 
sobre Business Intelligence: Painel com 
dados de categorias e canais de 
distribuição (Euromonitor), informações 
socioeconômicas de cada país, banco de 
dados de importações e exportações da 
região, projeções para a categoria de 
Beleza e Cuidados Pessoais, informações 
com os principais dados de mercado por 
país, entre outros.

Finalmente, é importante 
destacar a participação do 
Conselho em diversas 
consultas públicas regionais 
e internacionais com a 
posição das nossas indústrias:

>      Consulta pública sobre o uso de cannabis em 
produtos cosméticos – Equador.
>      Consulta pública internacional (OMC) sobre 
a regulamentação técnica da América Central 
relativa à rotulagem de produtos cosméticos.
>      Consulta pública internacional (OMC) sobre a 
regulamentação técnica centro-americana sobre 
o registro de produtos cosméticos.

> Consulta pública 
internacional sobre a emenda 
de Classificação, Rotulagem e 
Embalagem (CLP, em inglês) 
da Europa.
>Consulta pública 
internacional (OMC) sobre 
protetores solares nos Estados 
Unidos (como uma resposta à 
FDA).respuesta a la FDA)
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video institucional

Novos formatos e novo conteúdo: vídeo institucional, boletins informativos, projeto "Miradas LatAm", 
infografias sobre documentos de posição e tópicos de interesse, página web renovada, aumento da atividade no 
LinkedIn e muito mais.

Estratégia de 
comunicações: 

https://www.youtube.com/watch?v=ytIJKCmYNUE


Empresas membros

Associações membros

Associações aderentes
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CAVEINCA
Cámara Venezolana de la 
Industria de Cosméticos Y Afines

Tudo isso é possível graças 
ao trabalho dedicado do nosso 
staff e de nossas parcerias!
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www.casic-la.org
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