
PARCEIROS DO CONVÊNIO PDS HPPC

Projeto Núcleo de Inovação em HPPC - PDS 2012/2015

REALIZAÇÃO DESENVOLVIMENTO

TENDÊNCIAS DE MERCADO
Principais tendências de consumo que 
influenciam e impulsionam o mercado de HPPC.

APLICAÇÕES
Principais forma de aplicação dos 
benefícios, envolvendo desde processos 
produtivos até produtos

BENEFÍCIOS
Benefícios que as tecnologias proporcionam e 
claims utilizados pela indústria de HPPC.

TECNOLOGIAS
Desenvolvimentos tecnológicos, incluindo 
novos compostos, mecanismos de ação e 
metodologias de fabricação incorporadas 
nos desenvolvimentos de produtos 
cosméticos e embalagens.

CIÊNCIAS
Áreas científicas que suportam os 
desenvolvimentos tecnológicos do setor.

 A construção deste mapa foi realizada a partir da análise de publicações, artigos, estudos, 
notícias e patentes sobre HPPC, juntamente com a realização de entrevistas com especialistas do 
setor, para levantamento de temas relevantes sobre tecnologias e mercado em HPPC. A importância 
dos temas quanto a sua recorrência foi evidenciada através do tamanho das palavras. As 
informações apresentadas são de caráter exploratório e representam o período de 2012 a 2013. O 
mapa não tem a pretensão de se tornar um guia definitivo ou ser considerado um trabalho de teor 
científico. 

 A Mandala de Temas é um mapa que representa os resultados obtidos em um processo de 
inteligência sobre o setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. A intenção de sua 
construção é identificar os principais temas e as áreas que podem impulsionar o desenvolvimento em 
HPPC, expondo um panorama para fortalecer a visão e subsidiar decisões estratégicas dos agentes 
desse setor. O mapa é o ponto inicial de uma sequência de estudos de inteligência pré-competitiva 
promovidos pelo Portal Inovação em HPPC – IN HPPC, realizado como parte do escopo do convênio 
PDS HPPC – Programa de Desenvolvimento Setorial de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 
2012/2015, tendo coordenação do ITEHPEC. 
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