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ALEX LIMA 
FUNDADOR – GLÓBULO INOVAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO PARA NEGÓCIOS 
 
Fundador da Glóbulo, empresa que já executou projetos para mais de 350 

empresas misturando estratégia com criatividade e, com ela, já fez 

Documentários, ganhou reconhecimentos (4 Top de Marketing, Guinness 

Book, Guarnice, Taschen), escreveu livro, produziu teatros e atletas, 

mentorou startups, idealizou programas de aceleração e auxiliou a construir 

ambientes de inovação. Atendeu clientes em 4 continentes. Sócio da Noblier, empresa que 

transforma saúde em dados, ou dados em saúde. Implementou o Sebraelab em SC, é embaixador da 

Startup Portugal, posicionou projetos em grandes entidades como FIESC, ACATE, ACIF, SEBRAE. 

Tedx talker, líder local do Dia Mundial da Criatividade, palestra sobre estratégias de diferenciação e 

inovação pelo Brasil, professor de MBA e futuro pai da Emília, a maior criação de todas. 

 
CELINE MULLER 
RETAIL DESIGNER – CELINE MULLER DESIGN 
 
Retail designer, especialista em projetos comerciais de pequenos pontos de 
venda, como quiosques para shoppings, carrinhos gourmet, containers, food 
bikes, food trucks e trailers. 
Pós-graduada em gestão de design pela UFSC (2012). Graduada em design de 
produto pelo IFSC (2010). Estudante do módulo de Graphic Design no San 
Bernardino Valley College  (Califórnia - 2008). Atualmente, graduanda em 

Arquitetura e Urbanismo. 
Participou ao longo dos anos de vários cursos e workshops na área de branding, naming, gestão de 
marca, visual merchandising, arquitetura e design para o varejo.  
Atua desde 2011 na área de design comercial. Seu estúdio de design é responsável pelo 
desenvolvimento de  projetos comerciais para todo território nacional e para outros países, tais 
como Inglaterra, Líbano, Estados Unidos, Portugal e Qatar. 
 

 
CRISTINA REINERT  
ARQUITETA E SÓCIA - ESTÚDIO KZA ARQUITETURA 

 

Cristina dos Santos Reinert é sócia do escritório de arquitetura e interiores 

Estúdio KZA.  Formada em 2009 pela Sociedade Educacional de Santa 

Catarina. Desde sua formação fez  trabalhos voluntários representando a 

profissão em várias frentes como: Comissão do  Patrimônio Histórico 

Arqueológico, Artístico e Natural do Município de Joinville, Suplente no  

Conselho das cidades de Joinville e presidente do Instituto de arquitetos do Brasil IAB/SC –  Núcleo 

Joinville, Suplente no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – SC. Integrante  das equipes 



 
 
ganhadoras da Gincana Criativa Hackabuilding que ocorreu em Junho e do Startup  Weekend em 

Dezembro de 2016. O Estúdio Kza Arquitetura e Interiores Atua no setor residencial e comercial, 

sendo conhecido  por projetar alguns dos espaços mais cools da cidade. 

EDSON BUSCH MACHADO  
VICE-PRESIDENTE DO INSTITUTO INTERNACIONAL JUAREZ MACHADO 

 
Bacharel em Comunicações Sociais (Jornalismo, Publicidade, Relações 
Públicas na Universidade Federal do Paraná. Escola de Música e  Belas Artes 
do Estado do Paraná.Pós em Educação Fundamentada na Arte na 
Universidade Tuiuti. Cursos de cinema, televisão, publicidade, fotografia, 
jornalismo, museologia, artes, artes gráficas, patrimônio histórico, cultura, 
desenho animado, psicologia, ecoturismo, organizações sociais, organização 
criativa e seminários no país e exterior.  

Artista plástico com prêmios e mais de 300 exposições no país e no exterior. Professor de história da 
arte, pintura, desenho, educação artística, teoria e técnica da comunicação, publicidade, redação e 
edição. Atua como crítico de arte com publicações em jornais e revistas. Curador de exposições e 
animador cultural com participações em conferências, congressos, palestras e debates e organização 
de projetos sociais/culturais. Palestrante sobre cultura. Superintendente para Assuntos Técnicos 
Culturais da Fundação Catarinense de Cultura, Florianópolis, Vice-presidente do Instituto 
Internacional Juarez Machado, entre outras atividades. 
 
 

 
EDUARDO BEZERRA 
FOUNDER & CEO DA DISRUPTIVE ACADEMY 
 
 
Profissional especializado em varejo com 10 anos de experiência em 
empresas multinacionais com diversas categorias de higiene & beleza, 
alimentos, bebidas, medicamentos e eletroportáteis nas áreas de Shopper, 
Trade, Vendas, GC e CMI com foco no desenvolvimento de equipes e 
construções de áreas para ativações de trade, marketing e vendas 
fomentando a cultura de shppper marketing nas organizações como Johnson 

& Johnson,  Nestlé e atualmente como responsável por trade marketing das marcas Oster e Cadence 
do grupo Newell Brands. 
 
 
 

 

FELIPE GONDIN 
FOUNDER & CEO DA DISRUPTIVE ACADEMY 
 
Founder & CEO da Disruptive Academy, apaixonado por branding, inovação, 

modelos de negócios e resultados. Formado em Organizações Inovadoras 

pela BerkeleyHaas, Estratégias Disruptivas pela Harvard Business School, 

também é especialista em Marketing Estratégico e MBA em Branding. 

Professor convidado em curso de MBA de Branding e palestrante sobre 

inovação, pessoas e modelos de negócios. Já ajudou dezenas de negócios a 

reinventarem seu modo de pensar sobre o que realmente entregam. 

 



 
 

JEAN CARLO 
DESIGNER – JEAN CARLO DESIGN 

Natural de Blumenau, Santa Catarina, o designer Jean Carlo tem paixão 

por design de interiores, trabalha com criações exclusivas e projetos 

personalizados desde os seus 20 anos de idade. O jovem designer tem 

se destacado, sendo representado em mais de 20 estados através das 

mais conceituadas lojas de decorações do Brasil. 

Formado em Processos Industriais pela Universidade FURB, além de seus projetos modernos, 

sempre inovadores, seu diferencial é o material utilizado para fabricar suas peças, com 

acabamento exclusivo da marca Jean Carlo Design no Brasil. 

 

 

JORGE FELIZARDO 
CONSULTOR – TRADE 2 BUSINESS 
 
Formado em Administração, pós graduado em MKT, com mais de 20 de 
experiência adquiridos nos mais variados canais do varejo alimentar e na 
indústria. 
Atuou no desenvolvimento da gestão de categorias no Carrefour, Cencosud, 
Roldão, Condor e Festval.  Desenvolvendo projetos e ações de Trade 
Marketing e Shopper Insight. 

Na indústria participou do time comercial na Bettanin, atuando em Trade Marketing,  
Participou do Comitê do ECR-Brasil, Workshop Abras e Alas em Gestão de Categorias. Ministrou aulas 
para a ESPM-RS, FAE Business School, e palestras e congressos. 
 

 

LARISSA LINHARES 
CEO - AGÊNCIA LARISSA LINHARES COMUNICAÇÃO  
 

Jornalista há 20 anos, empresária, atual Diretora de Comunicação e Marca 
da ADVB/SC e fundadora da agência Larissa Linhares Comunicação que, 
desde 2014, atende empresas em todo o Brasil nas áreas de branding, 
assessoria de imprensa, marketing digital, relacionamento, produção 
gráfica e de eventos, sendo case na América Latina de uma das maiores 
redes hoteleiras no mundo, a AccorHotels. Possui MBA em Comunicação 
Empresarial, Gestão Cultural e também em Marketing pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV). Registra forte atuação em momentos históricos do Sul do país em gestão 
estratégica de marcas, imagem e reputação, relacionamento institucional, com imprensa e mercado, 
endomarketing, campanhas, gestão de crises e outras diversas áreas de marketing e comunicação. É 
co-autora do livro “A palavra como arma”. Liderou a Comunicação Corporativa do Grupo RBS em SC, 
da Prefeitura Municipal de São José, da Fundação CERTI, Sapiens Parque, DETRAN/SC, secretarias de 
Estado de SC, entre outras importantes empresas e instituições onde atuou como executiva de 
comunicação. Gerenciou 12 campanhas políticas e coordenou a capacitação de tecnologias 
educacionais para os professores da Rede Estadual de Ensino no Estado de SC por três anos. Atuou 
como repórter, apresentadora, editora e chefe de redação de veículos como Diário Catarinense, A 
Notícia, O Estado, BAND, RBS TV, Rádio UDESC, TV Câmara, Folha de SP, O Globo, Valor Econômico e 
foi correspondente de revistas brasileiras e internacionais. 
 



 
 

NATÁLIA MONTIBELER 
FIRESTARTER - C45 CRIATIVIDADE PARA VENDAS 
 
Uma Engenheira Criativa focada em Vendas e mensuração de resultados, e 
completamente apaixonada por pessoas.  
Já atuou em multinacionais como Whirlpool, Philco, Britânia e trabalhou com 
a comercialização de patrocínios no RD on the Road e no RD Summit, o 
maior evento de Marketing e Vendas da América Latina.  
Hoje tem o foco em auxiliar empresas a monetizarem seus patrocínios de 

forma estratégica nos eventos que investem. 
 
 

 

 
RICARDO BRAGAGLIA  
ARQUITETO E SÓCIO – BRAGAGLIA ARQUITETOS 

 
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. 
 
 
 

  
RODRIGO LAMIN 
CEO – CLUBE DO PROMOTOR 
 
Mais de uma década de vivência na área de trade marketing, atuando em 

projetos de grande porte em multinacionais. Especialista em análise 

comportamental, formação e gestão de equipes de alta performance, 

empreendedor, fotógrafo e fundador do Clube do Promotor. fundou e foi e 

CEO da Involves por 10 anos, empresa de tecnologia de Florianópolis eleita por 

várias vezes, segundo GPTW (Great Place to Work), como a “Melhor empresa para se trabalhar do 

Brasil”. A Involves desenvolveu e mantém o Agile Promoter, solução para gestão de equipes de trade 

marketing.  

Depois de um momento de profunda reflexão e vivência no Vale do Silício, decidiu dar vida ao Clube 

do Promotor e dedica-se integralmente (corpo e alma) a missão de gerar mais conhecimento técnico, 

valorização e renda para todos Promotores de Vendas do Brasil.   

 
 
 


