
    

               Jurados – Prêmio Stand APAS Show POPAI 2017 

 

1. Bruna Leticia D. Fernandes  

Bacharel em Ciências Biológica (Univ. Estadual São Paulo), com MBA em Gestão Ambiental (FGV).  

Atua como Especialista em Sustentabilidade na Duratex (desde 2013), e na Holding  Itaúsa (desde 2011). Responde pela 

frente de mudanças climáticas e pelo desenvolvimento do plano de economia de baixo carbono. Conduz também o 

relatório anual da companhia, e seu inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Possui experiência na gestão de 

indicadores ambientais, na construção da estratégia de sustentabilidade e dos compromissos de médio e longo prazos.  

Na trajetória de sua carreira, já foi responsável pelo reporte do desempenho da empresa à índices de mercado como Dow 

Jones Sustainability Index, Índice de Sustentabilidade Empresarial da BMF&Bovespa e Carbon Disclosure Project.  

Coordenou estudos de pegada hídrica, avaliação de bacias hidrográficas e análise de sensibilidade econômica. Em 

atuações anteriores, foi Key Account em empresa de gestão de resíduos e Gestora de Projetos em consultoria ambiental, 

conduzindo diversos projetos de sustentabilidade e implementando critérios socioambientais na realização de Feiras e 

Eventos.  

Na Universidade de São Paulo, analisou a integração de instrumentos de gestão ambiental, teve seu artigo aceito pela 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental e publicado na revista de “Ciências Naturais”. 

 
2. Bruno Diniz Busquet  

 
Publicitário, com especializações em planejamento, atendimento ao cliente, negociação e 
empreendedorismo. Pós-graduado, MBA pela Fundação Getúlio Vargas - RJ em Marketing e Economia. 
Formado em Trainer e Master em Programação Neolinguística.  

 
É VP-Visitas Técnicas e Parcerias na Gestão 2017 / 2018 do POPAI Brasil. 
 
Carioca, 38 anos, iniciou sua experiência no varejo como promotor/repositor, até tornar-se empresário. Atualmente é 

proprietário de três agências, com clientes de marcas renomadas. Inclusive a Tupiniq.in é premiada no Brasil e no exterior.  

 

3.  Cristina Lima Laban  

Graduada em Administração de Empresas (EAESP-FGV). 

Sócia e Administradora responsável da Coexistir Consultoria e Assessoria Empresarial, com atuação em projetos de 

empresas de varejo e que prestam serviços ao varejo, inclusive colaborando na organização de visitas técnicas locais e 

internacionais. 

Foi Sócia-proprietária da Coffee Shop, atuando na concepção, montagem e administração de dois Coffee Shops 
especializados em refeições rápidas para o público corporativo. 
 

Foi também Consultora da Accenture, atuando em projetos de revisão funcional e de tecnologia, notadamente em 
empresas de varejo, inclusive rede de hipermercados (criação e implantação de treinamento para capacitação dos 
gerentes de lojas na escolha do sortimento, gestão dos produtos e atendimento das necessidades dos clientes) e desenho 
e informatização do sistema de gestão comercial e de automação de lojas. 



 

4. Daylton Almeida  

Bacharel em Desenho Industrial (FAAP), com Pós-graduação em Design (SENAC), especialização em Design de 

Embalagens (ESPM), especialização em Branding ( Grupo Troiano de Branding) e MBA em Branding – Gestão 

de Marcas (Faculdades Integradas Rio Branco), com módulo internacional na School of Engineering and Design – Brunel 

University West London. 

Profissional especializado em Branding, Identidade Corporativa, Embalagens, Shopper Marketing e Visual Merchandising 

com 20 anos de experiência. 

 

Tem realizado projetos de Identidade de Marca diretamente para empresas, ou através de parceria com agências (Almap 

BBDO, Pande Design, Brainbox, B-Think, Arteria, Mar Comunicação, DIA Comunicação, Lupinacci Arquitetura, Digitalents, 

entre outras), consultorias e profissionais das áreas de comunicação, marketing, arquitetura, branding e design. 

Foi jurado de importantes prêmios das áreas de Design, Ponto de Venda e Embalagem, destacando: Festival Brasileiro da 

Promoção, Embalagem e Design, Prêmio ABRE de Design & Embalagem e Prêmio POPAI Brasil.  

Desenvolveu projetos de Branding e Design para renomadas marcas e clientes. 

Premiado no Brasil e no exterior, destacando: REBRAND 100 Global Awards, IDEA International Awards, IDEA Brasil, 

Prêmio ABRE da Embalagem Brasileira, Brazil Design Awards, Prêmio POPAI Brasil, Prêmio Colunistas e Festival Brasileiro 

de Promoção, Trade Marketing, Eventos e Design. 

Escreveu o e-book “Rebrand – Design e Estratégia para renovar marcas. Um guia sobre redesign de identidades visuais”. 

 
 

5. Edson Souza  
 
Fundador e proprietário do PDV Criativo, o maior portal de merchandising do Brasil. É apaixonado pelo 
merchandising arte no ponto de venda. 
 

Realiza palestras, workshops e consultoria para os seguintes canais: Supermercado, Farma, Pet e Home Center.  
 
Como Executivo, construiu nos 24 anos de vivência no varejo uma ampla experiência profissional nas áreas de 
Merchandising, Vendas e Trade Marketing,  atuando em empresas de grande destaque. 
 

  
 

 
6. Eduardo Kloc  

 
Publicitário, especialista em Comunicação e Marketing Digital (FAE), com experiência de 15 anos no Comércio 
Varejista. 
 

Há 10 anos na Associação Comercial do Paraná, atualmente na coordenação de marketing, responsável pelo planejamento 
das ações de marketing e por estreitar o relacionamento e as estratégias da ACP com seus parceiros de negócios 
institucionais e comerciais.  
 
Interface direta com agências de publicidade e canais de comunicação. 
 
Coordenação na produção de materiais comerciais gráficos (flyers, folders, catálogos, convites). Desenvolvimento e/ou 
apoio estratégico nas ações comerciais e institucionais.  
 
Gestão e produção de conteúdo (comunicação interna e redes sociais). Gestão da presença do marketing digital da 
entidade. 

 
 
 



 

7. Fabricio Perez  

Graduado em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (FAAP), com Pós Graduação em Gestão em 

Vendas (ESPM), e também em Gestão da Produção (UFSCAR). 

Diretor de Operações e Marketing da Signmaker Comunicação Visual (fundada em 1993, com 45 funcionários), tendo 

como clientes grandes empresas nacionais e marcas internacionais. 

Atualmente atua no mercado de PDV como fornecedor de soluções de comunicação, impressão e desenvolvimento de 

projetos especiais, positivação em redes de lojas e varejo em todo Brasil; 

Convertedor autorizado 3M e parceiro HP com soluções sustentáveis de impressão e comunicação no PDV;  

Conhecedor de processos de produção, impressão, acabamento e instalação – comunicação visual e design de lojas e 

varejo em geral; 

Visitante costumeiro de feiras de grande porte internacional, como SGIA (EUA), ISA (EUA), EUROSHOP (ALE); 

 

 

8. João Dude  

Sócio-diretor da Ative Negócios Criativos, empresa de comunicação digital.  

Diretor de Planejamento da Leiaute Propaganda desde Fevereiro de 2013.  

Formado em Publicidade e Propaganda (Univ. Católica do Salvador), pós-graduado em Marketing e especialista em 

Comunicação (ESPM). Inspirado pelo curso de inovação da Perestroika - Escola de Atividades Criativas. Foi professor do 

curso de Pós-Graduação em Marketing e Comunicação Corporativa (UNIFACS, de 2006 a 2013). Ensinou também na 

Universidade Católica, FIB, Ruy Barbosa, FTE, FTC, Castro Alves e Hélio Rocha. Palestras realizadas em diversas instituições 

sobre os temas criatividade, inovação, planejamento, propaganda, marketing e empreendedorismo.  

Estudou medicina (UFBA, entre 1987 e 1991). 

Foi diretor de projetos da Academia de Neurônios, empresa de desenvolvimento de conteúdo, entre 2003 e 2005. Foi 

sócio da Editora Mosaico, entre 2001 e 2003, onde publicou o livro infantil "Palavra tem Par - Aprendendo a rimar". 

Trabalhou ainda como redator nas campanhas eleitorais de 2006, 2008, 2010, 2012 e 2014. Foi também redator na Croma 

Publicidade, em Portugal (1992-1994), e gerente de promoções do Shopping Itaigara (entre 1991 e 1992). Foi sócio-diretor 

de planejamento e criação da Única Comunicação (1995 a 2012).  

 

9. Marcel Morgado  

Formado em Publicidade (UNIP), com especialização em Design e Inovação de Embalagem (ESPM). É 

Designer Gráfico na Sapien Design. 

Foi jurado de importantes prêmios de Design e PDV, como Prêmio ABRE da Embalagem Brasileira, Festival Brasileiro de 

Promoção, Embalagem e Design e Prêmio POPAI. 

 

Desenvolveu projetos para renomados clientes. 

 



 

 

10. Marcela Van Linschoten R. Pardo  

Graduada em Arquitetura e Urbanismo (Univ.Positivo), com Gerenciamento por Projetos (FGV). Participou do 
Green Building Counsil Brasil – LEED Curso Green Associate (2017). 

  
Atua na área de Sustentabilidade dos Pontos de Venda e Varejo do Grupo Boticário, e já esteve também na área de Canais 
de Venda da mesma empresa. Pela empresa Mão Colorida, trabalhou na área comercial, e pela FRCH Design Worldwide 
gerenciou o atendimento de clientes. 
  
Ampla experiência no varejo atuando em grandes marcas como, O Boticário, Eudora, Quem disse, Berenice?, The Beauty 
Box, dentre outras com grande reconhecimento. 
 
 

 

11. Marcelle Sarmento Patrone 

Arquiteta graduada pela UFMG, com especializações em renomadas instituições, como FIA/Provar - MBA em 

Varejo, ESPM, FGV e Youngstown State University - Course in Retail Management.  

Desde 2001, é sócia da Mercatto Arquitetura e dirige a área de projetos de arquitetura e comunicação visual para os 

segmentos de supermercados, franquias e lojas especializadas, fazendo da empresa uma referência em Arquitetura de 

Varejo. 

Atende diversas redes varejistas e indústrias, renomadas e reconhecidas no mercado nacional e exterior. 

 

 

12. Marcos Borghi 

Formado na área de Comunicação Social e pós-graduação em Marketing, com experiência profissional 

consolidada no departamento de marketing de diversas empresas. 

 Com atuação em projetos e serviços relacionados, desde planejamento estratégico de marketing, incluindo análise de 

mercado, desenvolvimento e suporte a rede de revendedores, bem como, planejamento de comunicação, envolvendo 

programação de mídia e promoções diversas, inclusive execução e acompanhamento pessoal de atividades com agencias 

publicitárias, assessoria de imprensa, gráficas, fornecedores de diversos de materiais promocionais e brindes, 

coordenação de equipes de trabalho para a realização de eventos, feiras e convenções, e contato com clientes para 

atendimento, esclarecimento de dúvidas, suporte e coleta de informações. 

Nos últimos 09 anos vem ministrando aulas na Universitária na UNIP – Universidade Paulista, junto aos cursos de 
Publicidade, Propaganda e Marketing, Administração e Ciências Contábeis.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
13. Mariê Suzuki  

 
Doutora em Avaliação Psicológica no Trabalho (USF), mestre em Comunicações pela ECA-USP, Artista Plástica 

(Unesp), publicitária (Mackenzie) e pós-graduada em Administração para a Organizações do Terceiro Setor (FGV-SP);  

Autora do livro: “Das Amélias às mulheres multifuncionais” (Summus).  

Trabalhou como assessora de relações institucionais na Universidade Mackenzie e Universidade São Francisco. Coordenou 

a área de Marketing, Comunicação Empresarial, Arte e Cultura e Audiovisual do Senac São Paulo, sendo responsável pela 

elaboração e coordenação dos cursos de pós-graduação, graduação, cursos livres e técnicos dessas áreas. Professora 

universitária desde 2001, lecionou no MBA da Universidade Anhembi Morumbi, FGVSP, INPG, IPOG e USF.  

Foi coordenadora de Marketing e Inovação para a América Latina na Unilever, gerente de marketing corporativo da Taiff e 

atualmente atua como gerente de relações institucionais do Grupo Ikesaki e da área de comunicação, educacional e CRM 

da Beauty Fair, responsável também pela Revista VivaBeleza. 

 

 

14. Maria de Fátima Pereira dos Santos 

Consultora de Marketing e Comunicação, formada em Publicidade, Pós Graduada em Marketing. 
 

Sólida carreira, desenvolvida há mais de 25 anos nas áreas de Marketing, Comunicação, Produtos, Trade & Merchandising 
e Logística Promocional, atuando em posições estratégicas e de liderança em empresas multinacionais e nacionais. 
  
Em paralelo, vem atuando nos últimos 13 anos como Professora Universitária na UNIP – Universidade Paulista, junto aos 
cursos de Publicidade, Propaganda e Marketing e Ciências Contábeis.  

 

15. Rafael Baldin  

Publicitário, Designer e Empreendedor, nascido em 1982, graduado pela Universidade Metodista de São Paulo 

e pós-graduado pela ESPM (Gestão de Negócios, com Ênfase em Marketing).  

Atua no mercado de varejo desde os 21 anos de idade, começou seus trabalhos em Visual Merchandising pelo Grupo Nike, 

se desenvolveu na empresa Instant Shop, onde gerenciou o departamento comercial, atendendo grandes marcas 

varejistas como Grupo Restoque, Aramis e Ricardo Almeida.  

Atualmente é responsável pela área Comercial e Marketing da Engage Visual Merchandising, agência de Retail Consumer 

Experience com foco em Visual Merchandising. Desenvolve novos negócios e parcerias no varejo nacional. 

 

16. Regina Parpineli  

Graduada em Comunicação Social (Univ. São Judas Tadeu), com cursos de extensão em Design de Moda (Senac), 
Design de Interiores e Lighting (IED), Cenografia e Figurino (Escola SP de Teatro).    

Consultora de Visual Merchandising, especialista em Criação, com atuação em Marketing / Ações para PDV e Mídias 
Sociais, experiência em Gestão de Visual Merchandising, experiência em Gestão de Varejo, e Palestrante em Instituições 
de Ensino como Senac e ABRA. 

  



 

17. Ricardo Bragaglia  

Arquiteto e Urbanista, graduado pela ULBRA-RS (1986), especialista em construções sustentáveis pelo IPOG, 

sócio das empresas Bragaglia Arquitetos Associados e BGA Construtora e Incorporadora, que fundou com 

seu irmão, Arquiteto Umberto Bragaglia, atuou como professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Unochapecó, foi 

diretor do CREA-SC, membro do conselho superior do IAB Nacional - COSU e Vice-Presidente do SINDUSCON – Chapecó.  

A atuação do escritório que dirige tem no varejo seu mais forte segmento, desenvolvendo projetos em todo o país para 

clientes que são referencia no setor. 

 

 

18. Richard Zuppa  

 

Formado em Programação Visual (Mackenzie), com 20 anos de experiência em publicidade. 

Atuou em segmentos diversos da Indústria, como designer gráfico, de embalagem, de arquitetura efêmera e, 

nos últimos anos, especializou-se em live 360 e shopper marketing, atendendo reconhecidas empresas e marcas. 

Premiado nacional e internacionalmente, atualmente exerce o cargo de Diretor de Criação na agência Tupiniq.in. 
 
 
 

 

19. Robson Carvalho Lima 

 Formado em Administração de Empresas pela UNIP. 

Experiência em direção de produção gráfica e brindes; desenvolvimento de projetos especiais e interativos para ponto de 

venda e marketing direto; desenvolvimento de projetos com personalização de dados variáveis e live marketing; 

organização de fluxo de trabalho entre cliente, atendimento, criação, produção; viabilização de projetos que integrem 

online e off line; tratamento de imagens, finalização e revisão; 

Atuou como Gerente Produção da DIA Comunicação por 19 anos, e também produtor da TBWA Brasil, atendendo contas 

de marcas renomadas e reconhecidas nacionalmente e no exterior. 

Foi coordenador de produção gráfica da Zetune Propaganda. 

 

 

 

 

 



 

 

20. Rodrigo Queirolo  

Publicitário com MBA em Marketing (ESPM). 

Lidera a área de produção do Grupo MEGA SHARE desde 2.001. Responsável direto pelo desenvolvimento e 

produção de todos os materiais promocionais criados pela agência, desenvolvedor e qualificador de parcerias com 

terceiros, intendente na aplicação de novas tecnologias em ações e também para o desenvolvimento dos processos 

internos, é o principal gestor de Grandes Eventos, além de atuar ativamente na área de planejamento estratégico para a 

criação de campanhas de comunicação e marketing. 

Experiência em live marketing, trade marketing e eventos dentro de agência de marketing promocional, liderando os 

processos de planejamento, desenvolvimento, gerenciamento e coordenação, atuando ativamente no atendimento, 

coleta e interpretação do briefing, planejamento, briefing de criação, produção, coordenação, além de desenvolvimento 

de relatórios, análises e entrega de resultados. 

Expertise em comportamento do consumidor, implantando o processo e atuando em campo para melhor entendimento 

de perfil do público alvo, buscando otimização e efetividade das ações. 

Responsável direto pela aplicação constante de tecnologia em prol do desenvolvimento e modernização do processo de 

trabalho, buscando novas alternativas e soluções para a agência e clientes. 

Desenvolvedor de modalidades diferenciadas de relacionamento com os clientes, introdutor de processo de 

desenvolvimento, capacitação de competências com adequação de fornecedores e colaboradores para o atendimento de 

demandas diferenciadas do mercado. 

 

 

  

21. Sandro Darco  

Engenheiro de Produção - Gerente de Projetos Sênior na RTC Brasil. 

Mais de 11 anos de experiência em consultoria no Varejo. Especialista em Análise e Melhoria de Processos, 

Prevenção de Perdas, Planejamento Estratégico, Qualidade, Indicadores e Operações de Varejo. Responsável pelo 

desenvolvimento, implantação e desempenho de projetos à nível nacional. Formação em Engenharia de Produção 

Agroindustrial pela UFSCar, MBA em Gestão de Negócios e Tecnologia. 

Gerenciou e supervisionou inúmeras unidades varejistas garantindo resultados relacionados de indicadores de 

performance apoiados pelo alinhamento de processos e auditorias. 

Possui inúmeras referências de projetos, grupos e redes altamente reconhecidas. 

 

 

 

 

 



  

22. Thiago Pietrobon  

Biólogo, com doutorado em biologia. 

Diretor do Grupo Ecosuporte - Ecosuporte Assessoria Ambiental e Ecosuporte Resíduos. Com 10 anos de 

experiência em assessoria ambiental para o varejo.  

Experiência acadêmica - Professor e Pesquisador Universitário, e na gestão pública - Assessor da Secretaria de Meio 

Ambiente. 

Atualmente, como empresário, ocupa a cadeira da Coordenador do Departamento de Sustentabilidade da Associação 

Comercial de Americana e representante no Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

 

 


