
SERVIÇOS DA UL 
DE GARANTIA DE 
SEGURANÇA E QUALIDADE 
DE BRINQUEDOS

A UL é dedicada em auxiliar os fabricantes, fornecedores e 
varejistas a encantar as crianças com brinquedos seguros 
e de qualidade. Os nossos serviços conferem transparência 
aos complexos processos de produção e distribuição de 
brinquedos no mercado global.

O nosso conhecimento, a nossa rede mundial de laboratórios acreditados 

e equipe dedicada proporcionam o apoio e conhecimento necessários para 

cumprir os requisitos regulatórios e de proteção da reputação da marca. 

Os abrangentes serviços da UL incluem testes de segurança para requisitos 

globais, inspeções de garantia de qualidade, fornecimento responsável, e 

soluções de inteligência empresarial. Trabalhando juntos podemos reduzir 

as dificuldades do negócio, mitigar riscos, aumentar a confiança em toda a 

cadeia de valor e proteger melhor as nossas crianças.
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TESTES

GARANTIA DE QUALIDADE

GESTÃO QUÍMICA

A colocação bem-sucedida de produtos 
no mercado global requer a criação de 
um sistema de controle de qualidade 
e segurança em todas as etapas do 
processo produtivo ao longo da cadeia 
de fornecimento. Os serviços de testes de 
brinquedos da UL realizam uma avaliação 
vital de acordo com requisitos globais em 
laboratórios ao redor do mundo, apoiando 
integralmente a indústria de produção de 
brinquedos no seu objetivo de inserção de 
produtos seguros no mercado. 

Produzir brinquedos que vão encantar 
as crianças requer excelencia em toda 
a cadeia de fornecimento. A UL ajuda a 
assegurar que as especificações de marca, 
requisitos e boas práticas de fabricação 
são integralmente compreendidas e 
implementadas por todos os agentes ao 
longo da cadeia produtiva. Nosso time 
global traz presença local e competência 
ao seu negócio.

A gestão química é uma estratégia vencedora para enfrentar o aumento das preocupações 
relacionadas aos efeitos adversos de produtos químicos no meio ambiente e na saúde 
humana. Um gerenciamento proativo de produtos químicos dentro da cadeia de suprimentos 
pode ajudar a empresa a garantir: 
• redução do impacto no meio ambiente,
• uma reação rápida às mudanças legislativas para proteger as crianças da exposição a 

produtos químicos perigosos,
• desenvolver uma estratégia para reduzir progressivamente o uso de produtos químicos em 

questão.
Os especialistas técnicos da UL podem ajuda-lo a definir a melhor estratégia a ser adotada 
para atingir seus objetivos com sucesso.

OS SERVIÇOS DE TESTES DA UL INCLUEM:
• Avaliações mecânicas e físicas
• Testes de qualidade e desempenho
• Análises químicas (ex: REACh e RoHS)
• Inflamabilidade
• Teste de componentes elétricos e eletronicos
• Análises de risco toxicológico/LHAMA
• Teste de substâncias proibidas

OS SERVIÇOS DA UL DE GARANTIA DE 
QUALIDADE INCLUEM:
INSPEÇÕES AO PRODUTO
• Top da produção (TOP)
• Inspeções iniciais da produção (IPI)
• Controles contínuos de qualidade (DUPRO)
• Inspeções aleatórias finais (FRI)
• Inspeções pré-embarque (PSI)
• Inspeções de carregamento

AUDITORIAS DE FABRICA
• Sistemas de gestão de qualidade
• Competência e capacidade de produção



SERVIÇOS CONSULTIVOS

ACESSO AO MERCADO GLOBAL

Os serviços de consultoria e treinamentos da 
UL englobam diversas necessidades, desde o 
estágio de desenvolvimento de produto até 
sua eficiente disposição na prateleira para 
todos seus mercados alvo. Somos focados em 
fornecer o conhecimento que nossos clientes 
necessitam para promover seus negócios em 
um ambiente cada vez mais competitivo. 

Compreender como os requisitos de 
conformidade se aplicam aos seus produtos 
em escala global é um desafio significativo. A 
experiência de décadas e presença mundial da 
UL traz a clareza necessária para este processo 
e reduz a complexidade de todo o trâmite de 
aprovação. Nós lhe auxiliaremos a se manter 
atualizado na evolução da legislação e a cumprir 
com os requisitos vigentes em todos os seus 
mercados alvo.

SERVIÇOS DA UL DE GARANTIA DE SEGURANÇA E QUALIDADE DE BRINQUEDOS

OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA UL 
INCLUEM:
• Análise de fatores humanos
• Determinação de faixa etária
• Análise de rotulagem
• Avaliação de riscos e danos
• Avaliação legislativa
• Análise de recall de produtos para 

crianças
• Boas práticas

OS SERVIÇOS DA UL NO ACESSO AO 
MERCADO GLOBAL INCLUEM:
• Ensaios de requisitos globais
• UL SmartInsight™
• Pesquisa regulatória e 

desenvolvimento de protocolo
• Avaliação de sistema de gestão da 

qualidade

FORNECIMENTO RESPONSÁVEL
• Matérias primas
• Conformidade social
• Segurança e proteção da marca
• C-TPAT
• Reforço das capacidades e melhoria contínua

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
• Águas residuais
• Utilização e armazenamento de 

produtos químicos
• Emissões atmosféricas
• Ambiente saúde e segurança

SUSTENTABILIDADE

GERENCIAMENTO DE DADOS: PATH™ SMARTSUITE
A solução PATH™ SmartSuite da UL é uma plataforma baseada na internet que oferece uma 
visão unificada de várias ferramentas e recursos que suportam gerenciamento de informações, 
Business Intelligence, ação corretiva, gerenciamento do ciclo de vida e muito mais. O sistema 
é projetado como uma plataforma centrada nos negócios para ajudar nossos clientes a 
gerenciar seus programas de teste, inspeção, auditoria e certificação, proporcionando a melhor 
experiência do usuário.



MARCA UL DE VERIFICAÇÃO

MARCA UL DE CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA

Dê credibilidade às suas campanhas de 
marketing com a Verificação UL. O nosso 
processo independente de avaliação 
examina minuciosamente a validade de 
afirmações de publicidade específicas, 
permitindo discernir fatos verificados de 
alegações fictícias no mercado.

Dê aos consumidores a confiança que eles almejam ao adquirirem brinquedos para os seus filhos. A Marca 
UL de Certificação de Segurança demonstra que o fabricante está vitalmente preocupado com a qualidade e 
segurança. Adicionalmente, a Marca UL de Certificação de Segurança fornece gerenciamento de risco adicional 
através de minuciosas auditorias de Sistema de Gestão da Qualidade de fábrica, inspeção de produto e ensaios 
em diversos pontos da cadeia produtiva. 

CONTACTE O SEU REPRESENTANTE UL PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE 
A MARCA DE VERIFICAÇÃO UL.

OS COMPONENTES DA MARCA UL DE CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA INCLUEM:

• Ensaios para verificação da conformidade ao longo do processo produtivo de 
acordo com as seguintes normas ASTM F963 ou EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, 
EN 71-4, EN 71-5, EN 71-7, EN 71-8, EN 71-12, EN 71-13, EN 71-14 & EN 62115

• Auditoria no sistema de gestão de qualidade fabril
• Inspeções de qualidade – produção e manufatura
• Inspeções de serviços de follow up
• Gestão do programa de marca UL de certificação de segurança
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ENTRE EM CONTATO PARA MAIORES INFORMAÇÕES:
CRS.UL.COM ou TOYS@UL.COM
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