
 

 

The Beauty of Sustainability in Action 
Croda anuncia a segunda edição de sua Conferência Digital de 
Sustentabilidade. 
 

Press Release: 14 de Julho de 2021 

Para Divulgação Imediata 

 

A Croda International Plc, que desenvolve, produz e vende especialidades químicas para 

algumas das maiores e mais reconhecidas marcas no mundo, realizará sua segunda Conferência 

Digital de Sustentabilidade em 14 de Setembro de 2021. 

  
Após o sucesso do evento em Setembro de 2020, Croda anuncia a segunda edição de sua 

Conferência Digital de Sustentabilidade: The Beauty of Sustainability in Action 
 

O foco do evento será na expansão e no incentivo ao debate sobre as últimas tendências e 

iniciativas de sustentabilidade, promovendo um conhecimento mais profundo sobre transparência 

de ingredientes, greenwashing, resíduos zero, entre outros. 

 

Para uma edição mais interativa, uma nova plataforma mais dinâmica permitirá aos participantes 

entrar em painéis de debates, fazer networking com outros participantes, participar de sessões ao 

vivo de perguntas e respostas com experts e muitas outras oportunidades onde eles poderão 

interagir. 

 

As apresentações e painéis de debates serão organizados em três temas principais: Transparência, 

Tendências e Formulações. 

 

Entre os apresentadores que estão sendo confirmados, temos líderes, especialistas técnicos e 

pioneiros em sustentabilidade de toda a indústria, incluindo empresas como  Mintel, EcoWell, 

Credo, entre outras. 

 

Além das apresentações e painéis de debates com especialistas, teremos cinco Áreas de Foco em 

Aplicações concentrando mais especificamente em Cuidados com os Cabelos, Cuidados com a 

Pele, Maquiagem, Proteção Solar e BAC: Be Actively Committed. 

 

A Croda fez uma parceria com One Tree Planted e se comprometeu a plantar uma árvore para 

cada pessoa registrada. Os registrados receberão um código e poderão selecionar como plantar a 

sua árvore após o registro. 

 

O registro para participar da conferência já está aberto! Registre-se agora: Registro  
 

 

                                             --- ENDS --- 

 

 

https://croda-sustainability-conference.online-event.co/registration/croda-sustainability-conference-2


 
 

Para mais informações, favor contatar: 

 

Latin America: Sandra Bichuette – Marketing Communications Coordinator 

sandra.bichuette@croda.com 

+55 (19) 98933 8092 

 

Sobre a Croda: www.croda.com 

Fundada em 1925, a Croda é o nome por trás de ingredientes de alta performance o e de 

tecnologias em algumas das maiores e mais bem-sucedidas marcas do mundo, atuando na 

criação, fabricação e venda de especialidades químicas que são utilizadas por indústrias e os 

consumidores em todo o mundo. 

A Croda faz parte do FTSE 100 e possui mais de 4.500 colaboradores inovadores e dedicados, 

trabalhando em unidades produtivas e escritórios no mundo todo com o Propósito 

compartilhado de Smart Science to Improve Lives™. Como parte desse Propósito, e com cerca 

de dois terços dos seus materiais orgânicos advindos de fontes de biomassa, a Croda se 

comprometeu a ser o fornecedor mais sustentável de ingredientes inovadores, Positivo para o 

Clima, o Solo e as Pessoas até 2030. 

 

Sobre a Croda Personal Care: www.crodapersonalcare.com 

Croda Personal Care dedica-se a trabalhar em colaboração com os seus clientes para atender 

às necessidades em constante mudança dos consumidores enquanto mantém o seu 

compromisso social e com a sustentabilidade através de iniciativas como o uso de óleo de 

palma sustentável certificado e outros materiais renováveis. 

A expertise da Croda no desenvolvimento de formulações, em comprovação de eficácia, em 

análise de mercado e em apoio regulatório proporciona aos seus clientes acesso imediato a 

serviços essenciais para o desenvolvimento de produtos de sucesso. Como empresa global, a 

Croda oferece um portfólio de produtos extenso e diversificado, incluindo uma linha completa 

de ingredientes naturais botânicos da marca Crodarom e uma série completa de ingredientes 

ativos para a pele e os cabelos da sua marca Sederma. 

 

--- FINAL --- 
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