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ALEJANDRA BUFI (ARGENTINA) 

Supervisora Pob Development en Mondelēz International 
 

 

 

 

 

ANDREA BISKER 
Head of Stylus Brasil 
 

Storyteller, empreendedora, especialista em tendências e comportamento, 

Andrea criou sua primeira empresa aos 23 anos, uma agência de marketing 

de incentivos. Atuou durante 10 anos na indústria da moda e tecnologia e em 

2004, criou a Mindset, uma agência de pesquisa de tendências e 

comportamento de consumo ao mesmo tempo em que iniciou no Brasil a 

operação da WGSN, um dos principais bureaus de moda do mundo.Em 2013, vendeu a Mindset 

para o grupo Ascential e liderou a operação da empresa na América Latina por dois anos. Em 

2017, foi convidada pelo empreendedor inglês Marc Worth para iniciar a operação da Stylus no 

Brasil, uma plataforma de inovação inglesa, que ajuda os clientes a processar insights globais de 

comportamento de consumo, desenvolvimento de produto e engajamento, estimulando 

inovação e crescimento. 

 
ANDRÉ ABRÃO 
FUNDADOR/ DIRETOR | ARKT VAREJO ARQUITETURA + MARKETING 
ARKT VAREJO  
 
Graduado em  Arquitetura e Urbanismo. UFPR - Universidade Federal do 

Paraná. Curitiba – Paraná – Brasil, Mestrado: Espaços Comerciais e V. 

Merchandising. UVIC - Universidade de Vic. Barcelona – Catalunha – 

Espanha, Mestrado: Marketing e Ventas. UB – Universidade de 

Barcelona. Barcelona – Catalunha – Espanha. Atua no desenvolvimento de 

projetos de arquitetura e consultoria estratégica focados no 

varejo.  Arquiteto de formação, com mestrados nas áreas de Projetos Comercias, Visual 

Merchandising, Marketing e Vendas; Em busca continua de qualificação através de novos 

trabalhos, desafios, viagens, eventos e estudos, em um setor que requer, além de senso analítico 

e criatividade, dinamismo e conhecimentos multidisciplinares. Na área específica de cenografia, 



 
 
já atuei em projetos para eventos, conferencias e estandes para grandes empresas como 

Bradesco, Audi, Chevrolet, Natura, entre outras. 

BRUNA FALLANI  

Shopper Consulting  
Shopper 2 B 
 

Graduada em marketing, MBA em gestão de negócio | mercado de consumo 

pela FIA USP e experiência de mais de 18 anos no mercado de bens de 

consumo focado na área de pesquisa de mercado e atuante na área de 

atendimento a clientes, marketing e gestão de produtos, Membro do Comitê 

Executivo das Mulheres do Varejo. Vasto conhecimento em análise do comportamento que vem 

pela larga experiência que obteve no atendimento comercial ao Grupo Pão de Açúcar, Unilever, 

KCC, Reckitt. Atuou na área de marketing e liderando um produto no Brasil e na América Latina 

que permitia mensurar a execução de ações no ponto. Nos últimos 5 anos foi diretora de 

Shopper na Nielsen sempre focada em ajudar os clientes no entendimento do comportamento 

de compra do seus Shoppers com objetivo de recomendar ações assertivas para seu negócio. 

Desenvolveu estudos para os diferentes segmentos do varejo: C&C, Hiper, Supermercado, 

Farmácia e Perfumaria e assim como estudos voltados para as categorias de Bebidas, Higiene & 

Beleza, Mercearia e Limpeza. Fundadora da Shopper 2B, Bruna é consultora e Palestrante. 

Especialista em Comportamento de Compra, criou uma metodologia,a única que mede a 

Experiência de Compra. 

CAMILA NOVAK 
Arquiteta Especialista em Espaços Comerciais  
Estudio Sello  
 

Arquiteta formada pela PUC-PR, com MBA em Construções Sustentáveis pelo 

INBEC e Especialização em Retail Design e Visual Merchandising pelo IED-SP. 

Possui 10 anos de experiência em escritórios de arquitetura, interiores e 

construtora, por isso compreende todas as escalas e fases do projeto, desde a concepção até a 

entrega. É apaixonada pela arquitetura comercial e de varejo, principalmente por sua 

funcionalidade alinhada ao marketing e comportamento de consumo. Em constante atualização, 

está sempre em busca das últimas tendências do setor. Une em seus projetos arquitetura e visual 

merchandising, proporcionando rentabilidade para o cliente e experiência de compra para o 

consumidor. 

CATARINA CASTANHEIRA (PORTUGAL) 
Diretora Criativa  
Brandkey 
 
Licenciada em Design pelo IADE, há 18 anos tem como missão criar, liderar e 

conquistar! Cria campanhas que todos os dias vemos na rua. Lidera uma 

equipa de 15 criativo. Conquistou vários prémios no POPAI Europe Awards. 



 
 
Como especialista em comunicação de ponto de venda, foi júri POPAI Awards Portugal. 

 
CELINE MULLER 
Designer e Proprietária  - Celine Muller Design - Quiosque para Shopping 
 
Retail designer, especialista em projetos comerciais de pequenos pontos de 

venda, como quiosques para shoppings, carrinhos, food bikes, food trucks e 

trailers. É Pós Graduada em Gestão de Design pela UFSC (2012). Graduada em 

Tecnologia em Design de produto pelo IFSC (2010) . Estudante de Graphic 

Design em San Bernardino Valley College  (California - 2008) e, atualmente, 

graduanda em Arquitetura e Urbanismo na Estácio de Sá - SC. Atua desde 2011 na área de Design 

Comercial, desenvolvendo projetos para todo território nacional e para algumas cidades do 

exterior, como Londres, Beirute, Miami, Malta e Lisboa. 

 
CRISTIANO SAMARA  
Consultor de Trade e Shopper Marketing e Gerenciamento por categoria Mind Shopper 

 
CHRISTIAN ABRAMSON  
Head of Sales - FMCG 
In Loco 
 
Formado em administração pela PUC-Rio e tem cursos extracurriculares em 

Harvard - EUA. Sua experiência profissional é extremamente diversificada. Em 

termos de áreas, atuou 16 anos em marketing, 7 em Insights e 2 em Trade 

Marketing. Em termos de empresas, atuou em higiene pessoal, 

medicamentos, cosméticos, entretenimento, alimentos, tecnologia e varejo. 

Atualmente é Head of Sales para FMCG na In Loco. 

 

CONRADO SANTOS 
Owner at Just - Propaganda e Trade Marketing 
 

Sócio diretor da Just Trade Marketing, agência que atua no mercado desde 

2009 e é especializada em Trade com foco em atuação em toda a cadeia. Em 

sua carteira conta como clientes de grandes marcas nacionais e 

internacionais. Profissional com mais de 20 anos de mercado de agências ATL, 

BTL. Atuou como consultor de Marketing na Bombril durante a administração judicial. 

Proprietário experiente com um histórico comprovado de trabalho na indústria de marketing e 

publicidade. Hábil em Estratégia Digital, Gestão de Marketing, Planejamento de Negócios, 

Planejamento de Mercado e Marketing Integrado. Profissional forte com MBA focado em 

Marketing pelo MBA - Madia Marketing School. 

 



 
 

CRISTINA SAITO  
Consultora  - MC15 Envirosell 
 
Graduada em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas e tem 

mais de 20 anos de experiência em gerenciamento de categoria, shopper 

marketing, marketing de varejo e pesquisa de shopper e varejo. Trabalhando 

para empresas de FMCG, varejo e pesquisa , ela pode desenvolver diferentes 

formas de entender o negócio, o shopper e o ambiente de compra. E o que 

ela mais gosta é isso: trazer seu conhecimento e criar valor para as empresas e projetos que 

trabalha. 

 

DANIELA MORIBE 
DUNNHUMBY BRASIL CONSULTORIA 

É uma profissional de Marketing, com expertise em Trade Marketing e Insight 

devido à sua experiência em empresas Líderes de Mercado. Com experiência 

nos segmentos de Higiene e Beleza, Alimentos e Mercado Farmacêutico com 

amplos conhecimentos em Negócios, Implementação de Soluções e KPI’s 

(Indicadores-Chave de Desempenho), ela é reconhecida por sua liderança e 

capacidade de gestão em times multifuncionais para o desenvolvimento de Planos de Marcas, 

reunindo equipes de Marketing, Vendas e Desenvolvimento de Produtos, gerando estratégias de 

interação entre canais e clientes. Daniela se destacou na sua carreira por sua capacidade de 

identificar possibilidades de melhorias e soluções de processos, sempre com foco no Consumidor 

/ Shopper gerando Insight To Action sem perder de vista a estratégia a longo prazo. 

 

DIANNA FOGAÇA  
Marketing/Brand Experience – Diretora de Contas na Integer Outpromo 
Profissional com mais de 18 anos de experiência em Brand Experience e 

Shopper Marketing, com passagem em agências como The Marketing Store 

(Score Group) e Geometry Global (WPP), liderando projetos de trade 

marketing, eventos e ações promocionais além de vários projetos integrados 

de comunicação e marketing. 

 
DOUGLAS MADUREIRA 
Sócio Diretor – Designer Senior - Santo Traço  

 

Formado em Desenho Industrial pela Universidade Paulista, e hoje Sócio do 

escritório Santo Traço – Design para Varejo, atua no segmento de Design 

para Varejo e a mais de18 anos vem criando e ajudando empresas dos mais 

diversos segmentos a se reposicionar no mercado, alavancar vendas e criar 

experiências únicas. 



 
 

ELIANE DANTAS 

MARKETING |  PAPIRUS INDÚSTRIA DE PAPEL 
 

Sólida carreira profissional, desenvolvida nas áreas de produto, marketing e 

suprimentos na Votorantim, Suzano e Papirus.Experiência em planejamento 

estratégico marketing, produto, branding e inteligência de mercado. 

Graduada em Tecnologia em Processamento de Dados, pós-graduação em 

Gestão de Marketing, especialização em Controladoria pela FGV, negociação 

com a Metodologia de Harvard pela FIPE e certificada Black Belt.Participante 

do Comitê de Sustentabilidade e outros comitês na Abre e no Ibá Industria Brasileira de Árvores. 

ERIKA NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE SANTANA 
Diretora de operações iTrade Smollan 
 

Field Marketing execution and brand strategy. Global best practices- people 

technologies and operation. Responsável por contas como Nespresso, 

Starbucks, Disney, Danone, GM, Positivo, Sem Parar, Sky, J&J, Cia Muller, 

Souza Cruz entre outras. 

 

FAGNER OLIVEIRA 

Coordenador de Trade Marketing - Petland Brasil 

 
Profissional da área de Trade Marketing, com mais de 8 anos de atuação em 

implementar estratégias de trade em variados canais, tendo atuado para 

empresas líderes de seus segmentos. Em sua carreira profissional atuou com 

grandes marcas nacionais e internacionais, planejando e executando o 

planejamento estratégico de marketing e trade por meio de análise dos 

hábitos e preferências do shopper. Acompanhamento dos resultados das ações realizadas por 

promotores através das ferramentas Neogrid e Agile Promoter, visitas a campo para 

acompanhamento de planograma e execução do MPDV. Atuou como Coordenador de 

Planejamento Operacional na elaboração dos cronogramas, custos, previsão de resultados, 

análise de risco e acompanhamento financeiro (curvas). Acompanhamento de todo o Processo 

Licitatório incluindo a Gestão Contratual. e projeto) para elaboração de orçamentos, propostas, 

aditivos e medições. Mapeamento do processo de contração de terceiros, equalização de 

propostas e organização de contratos, bem como gerenciamento deles.  

 

 

 

 

 



 
 

JOAQUIM CASTELO  

Diretor de Design  
ARS Design 
 
Designer e museólogo por formação, adopta uma abordagem consiliente, 

procurando sempre a síntese e a unidade a partir de diferentes áreas de 

conhecimento com o objetivo de alcançar os melhores resultados no 

desenvolvimento de projetos. Executivo com mais de 20 anos de experiência 

abrangendo os campos da gestão, estratégia, projeto e produção nas áreas de design, 

comunicação, tecnologia, turismo, património, museologia, museografia e ponto de venda, tendo 

nesta última área desenvolvido projetos galardoados com prémios Briefing e POPAI. Consultor e 

professor especialista em desenvolvimento e gestão de projeto e desenvolvimento de produto 

serviu em lugares chave no Centro Português de Design, na Escola Superior de Tecnologias e 

Artes de Lisboa e na POPAI Portugal onde foi responsável pela área de formação e júri dos POPAI 

Awards desde 2012.Atualmente CEO e diretor de design na Ars Design, lidera projetos para 

clientes na Bélgica, Portugal, Espanha, Suécia, Holanda, Reino Unido e Estados Unidos. 

 
 

JOAQUIM GALARRETA (ARGENTINA) 
Founder & Executive Director - ShopperX  e Associate Director KANTAR 
 

Líder com mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de negócios 

internacionais, varejo e vendas de FMCG. Track-record de start-up e girando 

em torno de negócios, proporcionando resultados em mercados altamente 

competitivos, como México e Argentina. Responsável pelo desenvolvimento 

de equipes multifuncionais com foco em resultados e responsabilidade geral 

pela gestão.Especialidades: Definição de Estratégia a Longo Prazo, Gestão Geral, Negociação, 

Diagnóstico Empresarial, Plano de Ação de Gestão 

 
 
JORGE ROMERO  
Shopper& Customer marketing Grouper - Beiersdorf 
 
Professional com mais de 12 anos de experiência liderando processos de 

Desenvolvimento de Categorias entre Indústria e Varejo com base no 

comportamento do shopper em diferentes mercados e ambientes de compra 

através de iniciativas como layoutização do Departamento de Perfumaria, 

implementação de gôndolas educativas e Programas de Geração de Consumo 

Per Capita. 

 

 



 
 

LUCIANA CABRINI  
CEO da Activa Id Tecnologia | Iot Place Experience | Membro executivo 
Mulheres do Varejo | Conteudista Tecnologia  
 
Entusiasta e conteudista de tecnologia de identificação, rastreabilidade e 

conectividade. Sou evangelista da tecnologia RFID desde 2008, presidente do 

Congresso brasileiro de RFID e Internet das Coisas, e tenho como foco atuar 

em projetos onde exigem pesquisa e inovação. Desempenho papéis 

estratégicos em 2 empresas: CEO da Activa Id Tecnologia e administro uma 

empresa na Flórida, a Mlpp USA Import, ambas atuam no guarda-chuva do IoT Place Experience, 

um projeto disruptivo.  Casada com o Marco César, CEO da Saint Paul Etiquetas Inteligentes, e 

mãe de dois filhos jovens empreendedores. Nesses anos, construiu parcerias sólidas de negócios 

estratégicos com empresas como a GS1 Brasil, Forças Armadas, Rede Globo e SENAI. Conquistei 

prêmios de projetos que fizeram a história da automação de identificação e rastreabilidade. Em 

2017, inauguramos IoT Place, um sonho onde proporciono experiência de tecnologia de 

identificação, rastreabilidade e conectividade para empresas, compartilhando tudo que aprendo 

das grandes empresas de tecnologia, como IBM, Gs1 global, zebra e Impinj.  

LUPA PULINI  
Diretor de Novos Negócios  

TMS – Trade Marketing Solution 

 

Carreira desenvolvida por 25 anos em posição gerencial de Marketing, 

Comercial e Franchising em empresas Multinacionais e nos últimos 19 anos 

atuando em Agências de Marketing Promocional, Trade Marketing e Field 

Marketing, ocupando cargos gerenciais, diretoria e Superintendência 

Comercial, desenvolvendo soluções para nossos clientes nos segmentos Varejo, Bens de 

Consumo, Eletroeletrônicos, Pharma / HPPC, Telco e Financeiros, entre outros; Graduado em 

Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Metodista 

de São Paulo e MBA em Gestão de Negócios pela FIA – Fundação Instituto de Administração 

Business School. 

 

MARCEL MORGADO 
DESIGN 
 

Designer Gráfico com 20 anos de carreira, formado em Publicidade pela 

UNIP, com especialização em Design e Inovação de Embalagem pela ESPM. 

Já foi jurado de importantes prêmios de Design e PDV, como Prêmio ABRE da 

Embalagem Brasileira, Prêmio POPAI, Prêmio Apas Show e Festival Brasileiro 

de Promoção, Embalagem e Design. Desenvolveu projetos para o Grupo Santander, Grupo Pão de 

Açúcar, Carrefour, Walmart Brasil, Grupo Saint-Gobain, Heineken Brasil, PremieRpet, entre 

outros. 

 



 
 

MURILO LEONE  
Inteligência de mercado | Trade Marketing 
Três Corações  
 

Profissional com experiência no segmento da indústria alimentícia, 

gerenciando trade marketing e execução. Construí uma sólida expertise no 

desenvolvimento e execução de diferentes marcas e categorias. A experiência 

adquirida na área possibilita uma visão completa de todo o ciclo de vida de 

um produto, passando pelo entendimento do comportamento do shopper, até a idealização e 

implementação de planos de negócio. Estou focado em desenvolvimento de equipes, liderando o 

projeto de automação da execução na ponta, com papéis, responsabilidades e indicadores claros 

e alinhados com a estratégia da organização. 

NATALIA RIBAS 

NR Arquitetura Interiores 
 
Designer de interiores formada em 2006 pelo SENAC, arquiteta e urbanista, 

formada em 2012 pela Universidade Nove de Julho. Trabalha com 

arquitetura, reforma e decoração de ambientes residenciais e comerciais. 

Autônoma desde 2009 atua com consultoria, projetos e administração e 

acompanhamento de obras. 

 
NÚRIA PIAI NAVA 
Retail Operation Manager - Wrigley Confectionery & Food - Mars 

 

Formada em Jornalismo pela PUC e pós-graduada em Marketing 

Organizacional na Unicamp e MBA em Gestão Empresarial na FGV. Como 

profissional, tem oito ano de experiência na área de Marketing e Vendas. 

Iniciou com o desenvolvimento e produção do material para ponto de venda 

na P&G, depois foi Supervisora e Gerente de Merchandising Regional no 

Nordeste, seguindo como Gerente de Vendas para o Maranhão e Piauí e, por último, Gerente de 

Vendas para KA Indireto do Estado de São Paulo ainda pela P&G. Atualmente é Gerente Nacional 

de Merchandising na Mars. 

OLIVIA TANAHARA 
Consultora Executiva de Comunicação e Sustentabilidade 
Consultora Executiva de Comunicação e Sustentabilidade, com mais de 20 

anos de experiência nas áreas de Comunicação Corporativa, Relações 

Institucionais e Sustentabilidade. Desenvolveu sua carreira atuando em 

grandes empresas multinacionais e nacionais, dos setores industrial, 

comércio, serviços, agência de publicidade/ eventos e Terceiro Setor. 

Atualmente é Executiva de Contas Sr da agência de comunicação S2 

Publicom, e ocupou posição gerencial em empresas como BASF, Martin-Brower Company, Grupo 



 
 
WPP de Comunicação, entre outras. Liderou planejamento estratégico de comunicação, com foco 

em construção de reputação e parcerias, aliando a visão de negócios com o tema 

sustentabilidade. Formada em Comunicação Social pela USP, MBA em Gestão de 

Sustentabilidade pela FGV, curso `Business Communications` pela University British Columbia, 

além de ter vivido por 3 anos em Londres, Reino Unido.  

PABLO J. BEAS ARANCIBIA (CHILE) 
Brand Marketing / Shopper Marketing 
 
Chileno, executivo sênior com mais de 20 anos de experiência em empresas 

de manufatura e consultoria. Ele tem sido um cliente e agência de 

importantes empresas internacionais, como a Embotelladora Andina, a 

Nestlé, a Mc Cann Erickson, a Momentum e a Y & R. Ao longo dos anos, ele se 

especializou em Shopper Marketing, liderando projetos de sucesso voltados à 

venda de produtos e serviços de consumo de massa. Ele se define como um 

criativo comercial por sua capacidade de conduzir ações estratégicas voltadas à venda da força 

de vendas, dos canais de distribuição e do próprio Shopper. Atualmente, dentro de seus negócios 

liderou sua própria empresa Shopper-Latam 

PRISCILLA MANCINI  
Gerente de Trade Marketing - GTEX Brasil 
 
Atua no mercado de bens de consumo há mais de 15 anos. Por 7 

anos foi responsável por Trade Marketing na Bombril, descobriu a fórmula do 

sucesso quando passou a analisar, planejar e acompanhar os indicadores da 

operação, apresentando resultados surpreendentes para a empresa. Hoje 

está à frente do Trade Marketing, Merchandising e E-commerce da GTEX 

Brasil. 

RICARDO FRANKEN 
Managing Director - Integer / Outpromo 
 
Operação brasileira do The Integer Group (Omnicom) . Professor convidado 

do curso de Live Marketing Faap, criador e professor convidado do curso de 

Shopper Marketing Faap. Formado em Publicidade e propaganda com MBA 

em Marketing pela ESPM. 

 

ROBERTO PASSOS  
Head de Produto | ZAITT 
 
Engenheiro Mecânico com especialização em Desenvolvimento de Produto. 

Estou na Zaitt junto com um time excepcional trabalhando duro para 

revolucionar o varejo no Brasil!  

 



 
 

RONALD E MONTERO BELLO (ESTADOS UNIDOS) 
Effective Business Solutions, LLC     

Global Trade Marketing & Distribution Consultant    
 
Master in Business & Economics  INCAE 
B.Sc. Business Administration   UACA 
Global TM & D SME (especialista em assunto) para a British American 

Tobacco Globe House; SME Global em Trade Marketing e Distribuição / 

Estratégias de Rota para Mercado da British American Tobacco, Coca-Cola, 

PepsiCo, Heineken, Red Bull e Diageo; Conceito e desenvolvimento de IOs e Aplicativos de 

Marketing Android que incluem Gerenciamento de Categoria CAT-MAN, Diálogo com 

Consumidores, In-Store Merchandising, Picture of Success e Trade Marketing Tool Kit; Conceito e 

desenvolvimento de programas de recompensas para varejistas com base em preços sugeridos, 

visibilidade, compartilhamento de espaço, disponibilidade e volume, conceito e desenvolvimento 

de aplicativos de faturamento DSD para Android e IOs; Desenvolvedor SME da Ferramenta de 

Planejamento de Demanda para a British American Tobacco Globe House e Instrutor de Entrega 

para todas as empresas do mercado final em todo o mundo; Desenvolvimento e implementação 

de ferramentas de Trade & Brand Marketing, como Auditorias de Varejo, Censo de Comércio / 

Varejo, Diálogo de Consumo, Termos de Negociação e Ferramenta de Mensuração da Satisfação 

do Cliente; PME em categorias como refrigerantes, bebidas energéticas, vinhos e bebidas 

espirituosas, cervejas e stouts, tabaco, mercearia, beleza e telecomunicações; Experiência na 

oferta de cursos de Trade Marketing e Distribuição, Insights, CAT-MAN, Forecast e Brand 

Marketing. 

RUBENS JUNIOR 
E-Commerce & Trade Marketing Senior Manager | RB 
 
Rubens Pecoraro Junior é formado em Economia com pós graduação na área 

de Varejo e Mercados de Consumo. Sua carreira foi moldada no mundo de 

bens de consumo, tanto em consultorias globais (Nielsen e Kantar), quanto 

nas principais líderes de bens de consumo como Johnson & Johnson , Loreal , 

Samsung. Atualmente lidera todas as iniciativas de Desenvolvimento de 

Vendas , além de acumular a liderança das estratégias para todo o Canal 

Indireto na RB (Reckitt Benckiser) - multinacional inglesa líder em Saúde e Limpeza do lar. 

 
RUBENS SANT’ANNA  
Empreendedor, escritor, professor e palestrante 

 

Referência nacional em Trade Marketing, com mais de 15 anos de atuação 

para empresas líderes mundiais de bens de consumo. É autor dos livros 

Planejamento de Trade Marketing e Neuromarketing Explica. Tem Pós-

Graduação em Branding e Psicologia do Consumidor, MBA em Gestão 

Executiva, ambos pela ESPM, e especialização em Gerenciamento por 

Categorias pela ECR Brasil. Participou de missões internacionais para o Vale do Silício e China, 



 
 
onde estudou a transformação digital e o novo varejo. Professor titular da ESPM, introduziu no 

Sul do Brasil, em 2007, o conceito de Trade Marketing, tendo idealizado a primeira Pós-

Graduação na área. É também palestrante e consultor. 

SANDRA COLLIER 
DIRETORA DE MARKETING – STARBUCKS BRASIL 
Larga experiência nas áreas de marketing e pricing no varejo, adquirida em 

grandes empresas internacionais: Bompreço S.A. e Walmart, incluindo 

implantação de projetos internacionais (Tóquio, Japão), planejamento de 

marketing, trade marketing, e posicionamento de marcas próprias e negócios 

da companhia. Graduada em administração de empresas, com MBA em 

gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. 

 

SANDRA TAKATA 
Core Group Marketing e Comunicação  
 
Com mais de 25 anos de profissão, é jornalista formada pela Universidade 

Metodista, foi repórter da revista Capricho, da editora Abril, pesquisadora da 

equipe da FPJ-Fato, de Fernando Pacheco Jordão, editora do IPC Group 

(Globo Internacional Japão), assessora de imprensa da Associação ECR Brasil e 

Nielsen por mais de 10 anos. Atualmente é sócia da Core Group Marketing e 

Comunicação, especialista em SEO e Marketing Digital e faz parte do Comitê 

Executivo do grupo Mulheres do Varejo. 

SANDRA TURCHI  
Empreendedor, escritor e palestrante 

 
É uma das principais referências com atuação internacional quando o assunto 

é Transformação Digital (Internet das coisas, big data), Marketing, Marketing 

digital, E-commerce, etc. Eleita como um dos profissionais de Marketing mais 

importantes nas mídias sociais, no mundo, pela revista americana 

SMMagazine, por três anos seguidos. Palestrante TEDxSP, com o tema “Digital para o bem e para 

o mal”. Autora do Best Seller “Estratégias de Marketing Digital e E-commerce” e co-autora do 

livro Marketing no Brasil, lançado pela ESPM. Sempre convidada para palestras e workshops em 

eventos, empresas e instituições onde aborda estes e outros temas de maneira atual, prática e 

dinâmica, envolvendo os participantes e gerando um clima muito positivo. Clientes: Abrarec, 

Abracom, Acic, Acil, Acomac, Algar Mídia, Amcham, Apas, Apicon, Automotive Business, Banco 

Itaú, BMW Motorrad, Brasscom, CCP-Cyrela, CDL´s (Brasil), Codzn, Comark Mercedes, Ciesp, 

Construvip, Eletrolar, Estadão, Expo Licensing, Fenabrave Google, Fitness Brasil, HBO, Jeffrey 

Group, Johnson&Johnson, Locaweb, Mobile Congress, Nestlé, Nexxus, Nórdica, Opus Múltipla, 

Pernambucanas, Pernod Ricard, Pfizer, Sala de Cultura, Sebrae’s, Secovi, Sesi, Symantec, RD 

Summit, Telefônica-VIVO, Unimed NO, Vtex Day, entre outros. Leciona na ESPM, Insper, FGV, 

SEDA (Irlanda), St. Paul Escola de Negócios e Universidade Lusófona de Lisboa e tem parceria com 

a Universidade de Leipzig da Alemanha. Foi executiva de marketing por mais de vinte anos em 



 
 
diversos setores e é CEO da Digitalents, empresa focada em Transformação Digital, via serviços 

de Consultoria, Treinamentos/workshops e Talentos (Outsourcing e headhunting). É bacharel 

pela FEA-USP, pós-graduada pela FGV-EAESP, MBA pela BSP (com Toronto University) e fez 

empreendedorismo na Babson University.  

 
SIMONE TERRA  
CEO da Sterra - Soluções Estratégicas 
 
 
Diretora da Simone Terra Soluções de Mercado e Professora da Pós-

Graduação de diversas universidades: FACHA, Celso Lisboa, IEL e outras. 

Graduada em Ciências Sociais (UFF), Pós-Graduada em Pesquisa de Mercado 

e Marketing Estratégico na França (ADETEM), Especialização em Varejo e 

Comportamento de Compra (Georges Chetochine Group – França) e Mestre 

em Economia Criativa (ESPM/Rio). Ao longo de seus 18 anos de mercado, vem realizando 

pesquisas e atuando junto a grandes grupos e marcas no Brasil e no exterior: Atlas, Avert, 3M, 

Bayer, Biolab, Boehringer-Ingelheim, Bompreço, Bunge, Casa Show, Casino, Castorama, Coca-

Cola, Correios, Dadalto, D&D, Docile, Duas Rodas, Eletro, Extra, FGV, FNAC, Gerdau, Gillette, 

Grendene, Infoglobo, J.Macêdo, Kley Hertz, Les Galeries Lafayette, L’Oréal DPGP, L'Oréal DPP, 

L'Oréal DL, Mr Bricolage, Panex, Pão de Açúcar, Premier Pet, Ponto Frio, Procter&Gamble, Senac, 

Sendas, Souza Cruz, Sony, Tigre, Unilever, Unimed, Wyeth, entre outros. Realiza consultoria, 

capacitações e palestras para áreas de Trade Marketing, Marketing e Gestão Comercial. 

Desenvolve pesquisas de mercado e estudos sobre comportamento de compra, estilo de vida e 

influências culturais no consumo (Antropologia do Consumo). Ministra palestras e cursos abertos 

em entidades acadêmicas, privadas, governamentais, associativas (ABA, CDL, SENAC, ESPM etc) e 

In Company. Seus cursos de trade e shopper mkt fazem parte do programa de cursos de 

especialização da ESPM Rio com grande sucesso. Material disponível sobre Simone Terra no 

Google e no You Tube. 

 
SUZANA OTERO COSTA 
Supervisora De Criação De Campanhas De Pdv | Vimer 
 
Com formação nas áreas de Marketing e Moda e especializações na London 

College of Fashion e no Instituto Marangoni Milano, Suzana Otero possui 13 

anos de experiência na área de varejo. Já tendo passado por empresas como 

Banco Real, Carlos Miele e Paquetá Calçados, hoje atua na supervisão de 

projetos de Campanhas de PDV da Vimer. Líder em criação de Campanhas e 

Visual Merchandising para o varejo, a VIMER construiu ao longo de 12 anos a 

sua expertise tendo por visão ser a empresa que melhor entende e satisfaz as necessidades do 

varejo. Com mais de 100 marcas nacionais e internacionais já atendidas, sempre norteada pelo 

propósito de transformar a relação de pessoas e marcas através do varejo, hoje a VIMER oferece 

soluções completa e inovadoras a partir das frentes de Arquitetura, Visual Merchandising, 

Criação de Campanhas e Ações de PDV. A equipe ou “VIMERs”, como também são conhecidos, 



 
 
viajam de quatro a seis vezes por ano para realizar pesquisas de mercado e tendências, em 

destinos como Europa, América, Ásia, Londres, Hong Kong, Berlim, Paris, NYC e Tokyo. Com a 

missão de compartilhar a inteligência de varejo, identificando as necessidades de clientes e 

criando soluções que geram valor para as marcas, o material gerado em pesquisas não só 

contribui para o desenvolvimento dos próprios projetos realizados pela VIMER, como também 

são fontes de conteúdo exclusivos divididos com o mercado através de publicações de reports, 

palestras, workshops e outros eventos, além dos talks abertos ao público e realizados na própria 

sede da empresa, localizada na Vila Madalena. 

 
 


