
Dermo Week – O evento digital da BASF 
 

 

A BASF promoveu o evento digital Dermo Week para debater sobre as inovações e o 
futuro do mercado de dermocosméticos. Foram seis encontros, entre 3 e 5 de agosto, 
que contaram com a participação de grandes especialistas do mercado, entre analistas 
de tendências, formuladores, dermatologistas e influenciadores digitais, trazendo a 
oportunidade de contato entre pesquisadores e profissionais de marketing da indústria 
cosmética, e até consumidores finais, que puderam conhecer um pouco mais dos 
bastidores desse mercado. 

“Nos reunimos para falar de tendências, desafios e inovações em ingredientes ativos e 
texturas, com foco nos dermocosméticos, setor que está em plena expansão, exigindo 
cada vez mais novidades e performance da indústria cosmética”, explica a especialista 
em inovação de ingredientes ativos da BASF Daniella Francischetti. 

“Com mais de 1.000 inscritos e uma audiência muito engajada, podemos dizer que o 
evento foi um grande sucesso! Durante a pandemia, o mercado de skincare e 
dermocosméticos cresceu significativamente no Brasil porque as pessoas estão mais 
atentas ao aspecto e à saúde da pele, já que estão se vendo mais nas telas do celular e 
do computador em reuniões on-line. Esse cenário tem levado a uma grande procura por 
produtos de alta eficácia, embasados pela ciência e endossados pelos profissionais 
dermatologistas”, explica Aline Mazetti, Analista de Marketing em Cuidados Pessoais na 
BASF. 

Entre os destaques do evento, o painel sobre “Consumer insights: Os Heróis da Vez” 
trouxe uma abordagem mais próxima do consumidor final, com o bate-papo entre a 
influenciadora e Beauty Youtuber Joyce Kitamura, o especialista em cosmetologia Lucas 
Portilho e a especialista em bioativos da BASF Daniella Francischetti. Eles comentaram 
sobre os ativos cosméticos com mais evidência no mercado e os novos cenários pós-
pandemia, destacando a concretização da tendência de produtos de skincare cada vez 
mais embasados em ciência e eficácia no mercado brasileiro. 

Também vale destacar a participação do dermatologista Dr. Sérgio Schalka, que em uma 
conversa com o especialista em inovação da BASF Vinicius Bim trouxe o olhar clínico 
sobre desafios da proteção solar em dermocosméticos, abordando também as maiores 
demandas dos pacientes no consultório durante o último ano, como a busca por 
produtos que ofereceram proteção à luz azul, presente nas telas dos computadores e 
celulares, e também por soluções de tratamento para manchas da pele. 

O evento está disponível na íntegra na plataforma onono+: Dermo Week, com todas as 
sessões gravadas durante os 3 dias de evento: Consumer insights: Quais ativos estão 
revolucionando a comunicação de ingredientes no skincare; O futuro da beleza e as 
macrotendências do mercado brasileiro no pós-pandemia; Desafios de Clean Beauty 
em Dermocosméticos; Otimizando a formulação de Bases Dermocosméticas; Proteção 
Solar Ativa e Nutracêuticos. 
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