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ARLENE LUBIANCA  

Formada em Arquitetura e Urbanismo (UFRS) com pós-graduação em Marketing (ESPM). Foi 

uma das primeiras profissionais do Estado a trabalhar com arquitetura de interiores com foco 

empresarial. Foi a fundadora da Associação dos Arquitetos de Interiores do Rio Grande do Sul 

e é a atual Presidente do Banco de mobiliários da FIERGS. É consultora cadastrada pelo SEBRAE para atender 

programas de Design e Turismo. Palestrante e responsável pela publicação de artigos sobre o tema em 

importantes veículos do Rio Grande do Sul. 

Diretora fundadora da PlanoBase Lubianca, com mais de 30 anos de experiência no segmento, liderando em 

conjunto com seu sócio, equipe de profissionais especializados em identidade arquitetônica e visual. Tem 

dirigido projetos de identidade corporativa e participado da gestão de diversas marcas dos segmentos de varejo, 

hotelaria e corporate. 

 
 
 
ÁTILA FRANCO  
 
Arquiteto de formação, com carreira voltada para o mercado de consumo, experiência de 

usuário e o PDV, buscando entender seus desafios e evolução. 

Sócio-Diretor da CDA Branding & Design for People, empresa com 25 anos no mercado, e atuação em branding, 

retail design, design de serviços, user experience, arquitetura comercial, construction management. 

 

  
 
EDUARDO SCHERGL  
 

DM Promoter Marketing Integrado prestando serviço na Starrett Ind., empresa multinacional 

responsável pelo fornecimento de ferramentas de precisão. 

Promotor de Merchandising Sênior, responsável por treinamento para equipes de vendas e consumidor final na 

região Sul, ações e demonstrações com foco em Sell out. 

Experiência em desenvolvimento de campanhas de incentivo aos clientes, participação e organização de feiras e 

eventos nível Brasil. 

Especialista em Merchandising (ESPM – São Paulo), Cursando Marketing no Instituto Educacional do Rio Grande 

do Sul (IERGS). 

 

 

 

 



 

  

FABIANO OLBRISCH  

Formado em Design Industrial pela Universidade Federal do Paraná, com pós-graduado em 
Administração e Marketing. 
 

Sócio Diretor da Redsplay, focada em mobiliário para varejo e PDV (marcenaria, metalurgia, tecnologia de ponta, 
design, inteligência na fabricação) e Sócio Diretor da UNT Design, especializada em design de embalagens. 
 
Professor Universitário pela UCS, desde 2003. 
  

 
 

   

GABRIEL VIEIRA  

  
Formado em Administração de Empresas e é sócio da Stringhini – Varejo Inteligente, 
consultoria especializada em marketing do varejo (sortimento, exposição de alto impacto, 
treinamento, monitoramento), com forte uso de tecnologia.  

 
A Stringhini – Varejo Inteligente foi a primeira empresa brasileira a ter uma session na NACS (National 
Association Convenience Stores) nos EUA, em 2014. 

  
 

 

GUSTAVO MOSSINI 

Arquiteto formado na UFRGS, especializado em Arquitetura Comercial e Visual 
Merchandising orientados pelo comportamento dos shoppers e a ciência do varejo.  
  
Trabalhou com inúmeras marcas de sucesso, atuando nas seguintes empresas: Up Design, 

Cda Design, Plano Trio/WPP e há 9 anos trabalha na Bendito Design, tendo executado trabalhos como freelancer 
para The Marketing Store. 

  
 

   
 
 
ROBERTO BASTOS  
 
Designer gráfico com graduação em Comunicação Visual e especialização em Gestão de 
Projetos. Sócio Diretor da SCENO Environmental Graphic Design, atua há mais de 20 anos no 
mercado de design e comunicação, tendo coordenado e desenvolvido projetos para 

renomadas empresas.  
 
Desde 2004 é professor em cursos de graduação e pós-graduação em Design e Branding na ESPM, Unisinos e 
IPOG. Foi Diretor da ApDesign – Associação dos Profissionais em Design do RS, de 2001 a 2006, é Diretor do 
Sindesign/RS, gestão 2014-2017. 
  


