
Quem é a UL?

A UL auxilia as empresas a oferecer produtos seguros e confiáveis. Somos uma empresa científica global e independente de 
segurança que atua no mercado desde 1894. Nossa base diversificada de clientes está presente em mais de 100 países e em mais 
de 20 indústrias. Com mais de 14.000 colaboradores em todo o mundo, ajudamos a estabelecer padrões que definem segurança, 
proteção, qualidade e sustentabilidade.

Hoje, as Marcas da UL aparecem em dezenas de bilhões de produtos globalmente para promover a confiança na segurança e na 
qualidade do produto. Fabricantes, varejistas e marcas que precisam gerenciar a complexidade em suas cadeias de suprimento 
buscam firmar parcerias com a UL.

Ajudamos as pessoas a: 

O que é a divisão de Serviços de Consumo e Varejo da UL

A divisão de Serviços de Consumo e Varejo da UL oferece soluções para o setor de consumo e varejo por meio de serviços e 
informações que o ajudam a orientar-se no mercado global.

Ajudamos você a fornecer produtos mais seguros e sustentáveis nos quais seus consumidores possam confiar, com a oferta de 
um vasto portfólio de testes químicos, microbiológicos, físicos e mecânicos, auditorias e inspeções. Ajudamos a mitigar riscos na 
cadeia de suprimentos, verificações e certificações, e fornecemos treinamentos e soluções de sustentabilidade.

UL - Serviços de 
Consumo e Varejo

Demonstrar a 
segurança

Con�rmar o
compliance

Reforçar a
segurança

Gerenciar a 
transparência

Proteger a
reputação
da marca

Proporcionar
qualidade e 

desempenho

Aumentar a 
sustentabilidade

Desenvolver 
excelência no local

de trabalho

Promover o
bem-estar

social



O que oferecemos

Nossa equipe de especialistas é capaz de desenvolver programas de garantia de qualidade para ajudar a garantir o compliance 
com requisitos regulamentares e especificações das marcas.

Por que a UL

Graças à nossa experiência e à nossa rede global credenciada de laboratórios de última geração, ajudamos a promover condições 
de vida e de trabalho seguras para pessoas em todos os lugares através da aplicação da ciência para resolver desafios de 
segurança, proteção e sustentabilidade. Todos na UL compartilham a paixão por fazer do mundo um lugar mais seguro.

• Conhecimentos técnicos especializados em cada categoria de produtos
• Treinadores credenciados em ZDHC e laboratórios globais aceitos
• Monitoramento ativo e desenvolvimento das capacidades globais e regionais
• Treinamentos e programas de qualificação adaptados e específicos para cada cliente
• Engajamento ágil e abrangente com clientes e fornecedores

For more information, please visit CRS.UL.com.
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