
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                 

 
 
13:10 - O perfume e as grandes rupturas  
Percepção através da análise da Cor e Comportamento com foco nas grandes rupturas. Um caminho para a 
percepção de tendências do mercado sob o olhar da antropologia, psicanálise e comportamento. 
 
Palestrante confirmado (patrocinador CDCP – Centro de Difusão do Conhecimento do Perfume): 
José Luiz de Paula Jr. - Fundador da Atualidade Cosmética 
 
13:50 - Beleza dos pés à cabeça! – Inovações em Skin Care  
Em um mercado que valoriza a saúde e a beleza, inovações em ingredientes cosméticos de tratamento são 
essenciais! Conheça os mais novos ativos Sederma que atendem às maiores necessidades dos 
consumidores Brasileiros em produtos corporais, faciais e área dos olhos! Quer reverter os danos do 
tempo e da alimentação desequilibrada, bem como regular a hidratação e a elasticidade natural da pele? 
Diga não às cirurgias e não perca a oportunidade de conhecer estas tecnologias que permitem um visível 
resultado cosmético! 
 
Palestrante confirmado (patrocinador CRODA): 
Claudia Utagawa – Especialista de Negócios Sederma & Crodarom 
 
14:30 - A Expressão Global do Luxo 
 
Palestrante confirmado (patrocinador DuPont™Surlyn®): 
Philippe Milazzo (de Marketing para Embalagens de Cosméticos e Perfumes - DuPont Europa) 
 
15:10 - Suavidade em produtos para a limpeza da pele: muito além da higiene pessoal, uma experiência 
sensorial 
 
Palestrante confirmado (patrocinador Oxiteno): 
Alexandra Pavanelli 
 
15:50 - EcoSmooth Delight: Uma nova dimensão sensorial para hidratantes corporais  
A Dow apresenta sua mais nova tecnologia para emulsões corporais – EcoSmooth Delight. Testes in vitro, 
in vivo e painel sensorial comprovam a multifuncionalidade deste ingrediente que agrega benefícios 
superiores em capacidade de hidratação, absorção, emoliência  e toque aveludado na pele. Para o 
formulador, a tecnologia representa uma solução para inovar em versatilidade, multifuncionalidade e 
sinergia entre os componentes da formulação. 
 
Palestrante confirmado (patrocinador DOW): 
Thelma Bayoud e Thais Curcio 
 
16:30 - Cabelos com os quais você sempre sonhou – Tendências em Hair Care  
O Mercado capilar Brasileiro cresce fortemente e impulsiona tendências globais de lançamentos de 
produtos. Quer conhecer mais sobre este mercado, as necessidades das nossas consumidoras, além das 
tecnologias que permitem um look moderno, a reparação dos danos e sensoriais fantásticos? Esta é uma 
possibilidade única de discutir o futuro desta categoria e descobrir como conquistar os cabelos com os 
quais você sempre sonhou! 
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Palestrante confirmado (patrocinador CRODA): 
Lucy Lira – Gerente de Insights Marketing América Latina 
 
17:10 - VARISOFT® EQ 100 – O Agente Condicionante Líquido de Alta Performance e Perfil Sustentável  
Consumidores de todo mundo buscam por condicionadores efetivos para manter os cabelos saudáveis e 
atraentes sem comprometer o meio ambiente. Respondendo a estas demandas, Evonik apresenta o 
VARISOFT® EQ 100 (INCI proposto: Quaternium-98), o mais novo condicionante premium com performance 
excepcional e características de sustentabilidade pronunciadas. Ingrediente 100% ativo, promove superior 
maleabilidade, lubricidade e maciez para os fios. Seu perfil de sustentabilidade defende uma abordagem 
mais consciente do ambiente na indústria de cosméticos. VARISOFT® EQ 100 é adequado para uma ampla 
gama de formatos de aplicação no mercado de cuidados com os cabelos, incluindo condicionadores, sprays 
e xampus condicionantes. 
 
Palestrante confirmado (patrocinador COSMOTEC / EVONIK): 
Dr. Peter Schwab - Head of IM Cosmetic Ingredients - Rinse-off 
 
17:50 - Autoconhecimento – Uma estratégia para o sucesso 
Em um mundo cada vez mais globalizado e interativo, onde as informações e transformações acontecem 
de forma cada vez mais ágil, as necessidades de adaptação à novas situações, relações e conflitos se 
tornam cada vez mais iminentes. Acompanhar mudanças, nos tornarmos adaptáveis e alcançar um 
crescimento sustentável, é parte de uma processo de AUTOCONHECIMENTO. Quanto mais centrado, 
preparado e feliz estiver o ser humano, maiores serão os resultados atingidos em sua vida pessoal e 
profissional. Para isso, mobilizar sua vida, identificar nossos pontos fortes e transformar nossas limitações 
em forças facilitadoras se torna um desafio. 
Por isso lhe convidamos para dedicar um tempo do seu dia para a pessoa mais importante da sua vida: 
VOCÊ! Venha participar e interagir sobre AUTOCONHECIMENTO: UMA ESTRATÈGIA PARA O SUCESSO. 
Afinal de contas, quanto mais eu me conheço, mais me potencializo para atingir e superar os desafios que 
a vida nos oferece. 
 
Palestrante confirmado (patrocinador Linus): 
Cilene Moreno - Psicóloga e Professional Coach 
 
 

 


