
Faça Parte Você Também

Conheça as Vantagens para 

Acadêmicos, Profissionais e Empresas.



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) 



Acadêmico
Professores e Estudantes de Cosmetologia,

Farmácia, Química, Biologia, Estética e afins, em

qualquer nível do Ensino Superior (Tecnólogo,

Graduação, Pós Graduação, MBA, Mestrado,

Doutorado), residindo no Brasil ou exterior.
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Newsletter Quinzenal | Saiba com prioridade as novidades do setor cosmético

Assinatura gratuita da revista Cosmetics & Toiletries Brasil (Versão Digital)

Acesso à área restrita do site da ABC com Palestras e Artigos exclusivos

Participação em Webinars da ABC

Descontos especiais nos livros da Loja Virtual da ABC
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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)

Acesso ao Conteúdo Regulatório do site ABC

Participação em Reuniões de Atualização Regulatória

INFRA Desconto na locação do Laboratório para desenvolvimento de formulações, lote piloto, estabilidade
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ABC-JOB | ferramenta de divulgação de vagas e envio de currículos

10% de desconto nos serviços oferecidos pela da Linus RH (aconselhamento de carreira, cursos, etc)

75% de desconto nos cursos e eventos da ABC (vagas limitadas)

Concorra a bolsas 100% nos cursos ABC

Desconto em cursos e eventos parceiros que contam com apoio da ABC

Participação no PIER (programa de recolocação)

MARKETING

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)

Apoio institucional a eventos, mediante avaliação prévia



CATEGORIA ANUIDADE 2022

Associado Acadêmico

(Professores ou Estudantes)
R$162,00

Proposta para Acadêmicos
Preço válido até 31/12/2022.

Inscreva-se:

cosmetologiabrasil.com/seja-um-associado

Selo para suas Redes Sociais

Associados Acadêmicos que renovarem ainda em 

2021 pagam sem o aumento, ou seja, o mesmo preço 

de 2021 (R$150)




