
O Grupo Sutter está focado no desenvolvimento e na comercialização de produtos, que são definidos como 
formulações químicas e respetivas embalagens, de elevado desempenho e ao mesmo tempo seguros para os 
utilizadores e de reduzido impacto ambiental.

Na fase de desenvolvimento de novas fórmulas (incluindo a melhoria de fórmulas existentes) e de 
desenvolvimento/validação de embalagens, o Grupo Sutter cumpre atentamente os seguintes princípios:

•  Conformidade com as regulamentações vigentes em cada país no qual são comercializados os produtos, 
através de uma abordagem conservadora que tende a considerar sempre as leis mais restritivas.

•  No caso de em alguns países persistirem regulamentos particulares ou práticas consolidadas que ultrapassem 
o previsto pelas legislações normalizadas, todas estas particularidades são meticulosamente analisadas e 
respeitadas.

•  Programas voluntários sobre o uso de ingredientes que vão além dos requisitos legislativos:

 -  As matérias-primas classificadas como cancerígenas, mutagénicas e/ou tóxicas para o ciclo 
reprodutor (também conhecidas como CMR) não estão voluntariamente incluídas nas fórmulas. 

 -  As matérias-primas em solução aquosa ou misturada são avaliadas, para além do perigo intrínseco, 
também pela eventual presença de impurezas CMR. No caso de constarem estas impurezas, são 
avaliadas também alternativas químicas. 

 -  As substâncias classificadas como SVHC (Substances of Very High Concern) ou ESD (Endocrine 
System Disrupters) não se encontram voluntariamente nas fórmulas.

 -  As matérias-primas em solução aquosa ou misturada são avaliadas, para além do perigo intrínseco, 
também pela eventual presença de impurezas SVHC/ESD. No caso de constarem estas impurezas, 
são avaliadas também alternativas químicas.

 -  As substâncias classificadas como VOC (Volatile Organic Compounds) não são geralmente usadas 
e são substituídas, quando possível, por matérias-primas tecnicamente equivalentes. Caso a sua 
utilização na fórmula seja imprescindível para garantir a eficácia do produto, a % de inclusão na 
fórmula é minimizada.

•  A partir do momento em que a classificação das substâncias químicas está em evolução contínua, o Laboratório 
de Pesquisa e Desenvolvimento do Grupo Sutter desenvolve uma monitorização constante sobre os perfis 
de perigo das substâncias e implementa programas de reformulação para eliminar os ingredientes que se 
desviam dos princípios gerais indicados na política de utilização dos ingredientes.

•  Relativamente aos testes em animais, o Grupo Sutter expressa a própria contrariedade para com a 
determinação do perigo dos produtos através de práticas experimentais que envolvam animais. Por outro lado, 
o Grupo Sutter determina a classificação/rotulagem dos produtos utilizando os métodos empíricos de cálculo 
previstos pela lei. Quando necessário, a classificação das misturas é determinada por métodos alternativos 
como os testes in-vitro. Nenhuma fórmula introduzida no mercado pelo Grupo Sutter é testada em animais.
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