
www.cmtevents.com

ORGANISED BYPlAtINum SPONSORSuPPORtED BY

2-3 Dec 2013 / Sao Paulo, Brazil
Pullman Sao Paulo Ibirapuera

Dia 1 (2 Dez, 2013 - segunda-feira)

08:00 Credenciamento e Café de Boas Vindas!

09:00 Boas vindas do Chairman e Introdução  

09:10 Perspectivas do mercado dos surfactantes 
 na América Latina
 • macroeconomia latinoamericana
 • mercado de tensoativos, tendências & hábitos 
  dos surfactantes para Home & Personal Care
 • tendências “verdes” e atualizações de projetos 
  na região
 Sr. Leandro R S Rodrigues, Gestor de Marketing Global
 OXITENO

09:45 Indicadores de Sustentabilidade da Wal-Mart 
 & Meeting 2015 CSPO Goal
 Sra. Camila Valverde, Diretora de Sustentabilidade
 WALMART BRASIL

10:15 Painel de Discussão: Medição de 
 Sustentabilidade
 • tornar-se verde & debate sobre sustentabilidade 
  - é só uma questão de mercado publicitário?
 • Existem padrões de medidas para as indústrias  
  serem avaliadas?
 • Qual é o real impacto na sustentabilidade/custo?
 Integrantes do painel de discussão:
 Camila Valverde, Diretora de Sustentabilidade   
 Walmart Brasil
 Ligia Camargo, Gestora de Sustentabilidade
 Unilever Brasil

10:45 Discussão e Refresco Networking

11:15 Estratégia Competitiva nas indústrias de 
 surfactantes da América do Sul
 • Previsão da demanda/oferta para os mercados  
  do Brasil & Argentina
 • As tendências globais que têm maior impacto  
  na indústria de surfactantes
 • manter-se competitivo com o aumento do  
  custo na latam
 Hernán Cavarra
 Analista Industrial - Químicos, Materiais & Alimentos
 Frost & Sullivan Latin America

11:45 Oportunidades & Desenvolvimento do  
 mercado de Home Care no Brasil
 • Dimensão do mercado & modificações nas  
  tendências

 • Capacidades de produção e desafios da indústria
 • Potencial de crescimento e segmentação
 • Caminhando na direção dos produtos verdes
 • Considerações sobre embalagens
 Maria Eugenia Proença Saldanha, Presidente Executiva
 Brazilian Cleaning Products Industry Association, 
 ABIPLA

12:15 Como escolher o surfactante correto?
 Stéphanie Facuri
 Coordenadora de Tecnologia Aplicada  
 South America Personal Care - Especialidades 
 do consumidor

12:45 Discussão seguida por & almoço    
 patrocinado por Evonik

13:55 Introdução da tarde pelo Chairman

14:00 Perspectiva de Mercado global de oleoquímicos
 Carmen Lei, Analista de Pesquisa
 LMC International Ltd

14:30 MES: o novo carro chefe dos tensoativos?
 • tendências da demanda/oferta
 • mitos e vantagens do mES
 • Combinação de mES com outros surfactantes
 • Instalação de uma unidade de mES e o 
  desenvolvimento de produtos de limpeza  
  baseados em mES 
 Alejandro Rivas, Diretor Comercial
 Dersachem
 Andres Cardozo, Pesquisa&Desenvolvimento   
 Dersa

15:00 Desafios no mercado institucional de produtos  
 de limpeza
 • tendências de crescimento & seu impacto no  
  desenvolvimento do produto
 • Desafios de formulação e matéria-prima
 Carolina Simmelink Fiorini, Líder do Grupo de 
 Pesquisa & Desenvolvimento Institutional
 ECOLAB

15:30 Discussão e Refresco Networking

16:00 Óleos renováveis a partir de microalgas
 • Economias e Aplicações chaves
 • Inovações tecnológicas
 Luis Eduardo Ravaglia, Diretor Comercial   
 Solazyme Bunge

16:30 Desenvolvimento de Açúcar a partir de álcoois 
 graxos - Tecnologia & Economia
 • Perspectiva dos Surfactantes verdes utilizando 
  matéria-prima alternativa
 • Análise de desempenho e economia
 • Atualização de projetos e expansão da 
  capacidade estimada
 Gary Juncosa, Vice-Presidente Executivo- Chemicals
 LS9, Inc.

17:00 Discussão seguida de encerramento do Dia 1

17:15 – 18:15
Coquetel para todos os Palestrantes & Delegados

Dia 2 (3 Dez, 2013 - terça-feira)

09:00 Introdução feita pelo presidente da mesa

09:10 Desenvolvimento do mercado de Men Care 
 no Brasil
 • Dimensão do mercado
 • tendências-chave no setor masculino & o quão  
  diferentes são os homens latinos em relação  
  aos homens de outras regiões?
 • Desafios nas formulações para atender a  
  demanda dos atuais consumidores masculinos
 Hoda Nahas
 Gestor de Vendas & Marketing – Personal Care
 Akzo Nobel Surface Chemistry

09:40 Inovação nos Ingredientes - um componente  
 chave para liderar um mercado sofisticado e 
 crescente
 • tendências de crescimento & seu impacto no 
  desenvolvimento do produto
 • Como se diferenciar no mercado?
 • maneiras de se aproximar dos seus fornecedores  
  de ingredientes
 Federico A.K  Kladt, Ingredients S&T Manager
 Natura Brasil

10:10 Fornecedores Estratégicos & Sustentáveis
 • tendências de crescimento & seu impacto nas  
  estratégias de desenvolvimento
 • Aquisições e optimização da cadeira de  
  suprimentos América latina.
 • Construindo uma relação de ganha-ganha com  
  os fornecedores
 Tania Miyake Souza
 Gestora da unidade de negócios regionais
 GTEX Brasil Ltda

10:45 Discussão e Refresco Networking

11:15 O que procurar nas novas regulamentações  
 europeias & esclarecimentos sobre as  
 regulamentações brasileiras de cosméticos
 Melissa Junta, Regulatory Affairs Manager
 L’Occitane Brazil

11:50 Mercado de Beauty & Personal Care na região 
 dos Andes
 • Projeções da demanda/oferta
 • tendências de cuidados pessoais na Colômbia,  
  Venezuela, Peru & Equador
 • Diferenciação do produto em várias regiões
 • Conhecimento em relação aos produtos verdes

12:20 Tendências para fragrâncias na américa latina
 • novas fragrâncias no segment de Home & 
  Personal Care
 • fragrâncias, ferramenta única utilizada como  
  diferencial em produtos 
 • últimas inovações 
 Katia Porta Prates, Gerente de Desenvolvimento de   
 Fragrâncias Senior, Household Care, LATAM
 Firmenich & Cia Ltda

12:50 Discussão final seguida de um almoço de 
 encerramento

14:15 Encerramento da conferência
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Tópicos do programa, palestrantes e horários aqui publicados foram
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para visualizar as últimas atualizações desta agenda.


