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Número de seguidores: 9.335
Alcance total: 600.246
Impressões totais: 1.236.784
Visualizações do perfil: 19.643
Número de postagens: 104

Curtidas da Página: 14.811
Novas Curtidas da Página: 209
Alcance da página: 908.525
Impressões Totais: 1.245.838
Engajamento da página: 24.382
Número de postagens: 114

Número atual de seguidores: 5.235
Novos seguidores: 922
Alcance: 22.677
Impressões: 47.643
Número de postagens: 109

• 116 Inscritos presentes
• 6h30 de conteúdo

• 69 Inscritos presentes
• 5h30 de conteúdo

• + de 2500 views
• + de 60 vídeos abordando temas de 
interesse do visitante

• 15.835 visitantes
• 18h de conteúdo

Período: 01.01.2022 até 16.06.2022



Uma área de 5.000m² criada especialmente para o profissional de P&D que busca novidades e
soluções em matéria-prima para a indústria cosmética. O pavilhão trouxe 28 estandes e 100 marcas
expositoras desse segmento, que apresentaram o que há de mais atual no mercado. Dentre elas, os
patrocinadores abaixo:



Um espaço exclusivo, projetado com apoio da ABAS (Associação Brasileira de
Aerossóis e Saneantes Domissanitários), para visitantes que buscam soluções e
inovações em aerossol, com a realização do 2º Fórum de Aerossóis.



Um projeto que reconheceu e
premiou as melhores empresas
que apresentaram soluções
inovadoras em matéria-prima,
avaliadas por um comitê formado
por profissionais altamente
qualificados:



Confira as empresas vencedoras do

Innovation Challenge 2022:



O evento, realizado em parceria com a ABIQUIFI (Associação Brasileira da Indústria de Insumos
Farmacêuticos), chegou para debater e impulsionar o promissor mercado de cannabis medicinal
no Brasil. O evento aconteceu de forma presencial e teve mais de 116 congressistas.

Foram 06 horas e meia de debate com a participação das principais lideranças sobre o tema,
como Maria Eugênia Riscala, CEO da Kaya Mind; Thiago Desse Cardoso, cofundador e Chefe de
Inteligência da Kaya Mind; Norberto Prestes, presidente-executivo da Associação Brasileira da
Indústria de Insumos Farmacêuticos (ABIFIQUI), além da ex-diretora da ANVISA, Alessandra
Bastos.

ÁREAS

ÁREA DE NOVOS NEGÓCIOS: 38%
ÁREA DE P&D: 27%
ÁREA DE PRODUÇÃO: 23%
ÁREA DE MARKETING: 7%
ÁREA DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO: 4%

INDÚSTRIAS

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA: 71%
INDÚSTRIA COSMÉTICA: 16%
GOVERNO / ENTIDADE / ÓRGÃOS PÚBLICOS 
/ ÓRGÃOS REGULADORES: 13%

CARGOS

C-LEVEL: 42%
NIVEL GERENCIAL: 38%
ESPECIALISTA/TÉCNICO/CONSULTOR: 10%
ANALISTA: 10%



INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E COSMÉTICA: 54%
INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA: 39%
OUTROS: 8%

INDÚSTRIAS CARGOS

ÁREAS
ÁREA DE P&D: 48%
ÁREA DE NOVOS NEGÓCIOS: 32%
ÁREA DE MARKETING: 14%
OUTROS: 6%

C-LEVEL: 40%
NIVEL GERENCIAL: 35%
ESPECIALISTA/TÉCNICO/CONSULTOR: 13%
ANALISTA: 9%
ESTUDANTE: 3%

Fórum criado em parceria com a NutriConnection, para debater o mercado de
nutracêuticos, funcionais e suplementos, mercado que cresce cada vez mais
no Brasil.

Recebeu mais de 69 congressistas das áreas de P&D e Marketing das indústrias
cosmética, farmacêutica e alimentícia.



Em sua 34ª edição, o Congresso Brasileiro de Cosmetologia, realizado
pela ABC - Associação Brasileira de Cosmetologia, reuniu mais de 374
profissionais da indústria. Contou também com 3 dias de
apresentações de trabalhos técnico-científicos em formas de e-poster e
orais.

No Congresso foram abordados temas como os desafios do
desenvolvimento de ingredientes da biodiversidade brasileira e novos
hábitos de consumo e desejos do consumidor de produtos de cosméticos
e maquiagem, entre outros.

“As pessoas querem sentir que fazem parte do processo, o sentimento de
exclusividade também é essencial. Além disso, o consumidor busca
produtos mais versáteis e práticos, simples de serem usados.” - Larissa
Zonta, Especialista de Pesquisa e Inteligência do Grupo Boticário.



16 EXPOSITORES | 2H REUNIÕES | 51 COMPRADORES |

R$ 14.3 MILHÕES EM NEGÓCIOS GERADOS

"Eu, como cliente, vim em busca disso, de informação, novidades, networking e
negócios. Eu acho super importante para o mercado." - Jéssica Leal, analista de P&D
da Armend Cosméticos (Diadema);

"Para a Focus Química, foi uma rodada muito interessante. Foi possível fazer mais de 15
contatos nessa primeira manhã e é um espaço onde a gente consegue de forma
qualificada, com uma audiência específica e interessada na sua empresa para falar
sobre todas as inovações e dar para o cliente uma ideia mais expandida de todo
nosso portfólio de produtos." - Rodrigo Pytel, gerente-técnico Comercial da Focus
Química.

As rodadas de negócio reúnem compradores selecionados, 100% focados em
fechar negócios. Confira os resultados dessa edição:



130 INSERÇÕES | Mídias em destaque: GloboNews, 
RecordNews, BandNews TV, Rádio CBN, IstoÉ Dinheiro on-line, 
entre outras.

RETORNO DE MÍDIA: R$ R$ 1.489.718,33




