
                                                                                                                                                           
 

Jurados – Prêmio Expositor EXPOAGAS & POPAI 2019 

 
ÂNDREA GIONGO 
AGIONGO ARQUITETURA 
 
Formada em Arquitetura e Urbanismo, pela Uniritter de Porto Alegre, a 
arquiteta Ândrea Giongo, fundadora da Agiongo, atuou como 
responsável técnica pela execução de obras civis, reformas em agências 
bancárias e a criação de estandes para grandes eventos.  
Ândrea Giongo iniciou a carreira como projetista de estandes, 
prestando serviços para conceituadas empresas montadoras. Além do 
desenvolvimento de projetos, seu trabalho sempre se destacou pelo 
auxílio prestado ao setor de vendas através de interpretação das 

necessidades dos clientes. A formação em arquitetura aliada à vasta experiência na área 
promocional e de espaços corporativos, somam-se ao bom relacionamento com os demais 
profissionais, com comprometimento e dedicação visando sempre obter os melhores resultados, 
pensando no bem-estar e nas necessidades dos seus clientes. 
 

CHRISTIAN PETRARCA MACHADO  
SÓCIO DIRETOR TODO TRADE MARKETING  
 

Experiência em vendas e gestão de equipes comerciais em 

multinacionais de bens de consumo. Know how em gestão de equipes 

comerciais, merchandising. Entusiasta no uso de novas tecnologias para 

o varejo, capacidade em fazer conexões e relacionamento. 

 
 
 
 

 
CLAUDIA BARBOSA  
ARQUITETA 
QUADRILHA DESIGN E ARQUITETURA 
 
Arquiteta, há quase 20 anos sócia da Quadrilha Arquitetura e Design, 
onde gerencia projetos de ambiente de trabalho, comerciais e de varejo 
com conceito e foco na consolidação de marca e posicionamento. 
Mestre em Ergonomia UFRGS e especialista em Design de Moveis UCS.  

Consultora do Sebrae, docente da pós-graduação em arquitetura comercial IMED e do curso de 
Arquitetura da UNIFIN. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                           
 

JAIME GAVIOLI  
DIRETOR JPG GROUP 

 

 

JOÃO STRINGHINI  
SÓCIO DA STRINGHINI  E KEY ACCOUNT MANAGER NA 
INVOLVES TECNOLOGIA 
 
Empresário, Palestrante, Psicólogo, Mestre em Marketing e Gestão 

Estratégica pela UCES de Buenos Aires e Pós-Graduado em Marketing 

pela PUC-RS. Experiência de 25 anos em Consultoria de Marketing. 

Professor da ESPM, desde 2003, nos cursos de pós-graduação, 

ministrando Marketing e Gerenciamento por Categorias. Sócio da 

Stringhini – Varejo Inteligente, consultoria especializada em varejo e Key Account Manager na 

Involves Tecnologia. 

 

JURANDIR SIMÕES  
DIRETOR DOM DESIGN 
 
Curso de Desenho Industrial na Escola de Belas Artes da UFRJ período - 
82 a 88; 
Gerente de projetos de estandes e produção da Weka Line / Brasil Rio 
nos escritórios do Rio e São Paulo entre 84 e 89; Montagem do escritório 
de design Dois ou Mais Design em São Paulo - 1989, com atuação 
principal em display design e projetos de estandes; Mudança do 

escritório para Porto Alegre em 1992, foco em display design, comunicação visual e design de 
produto; A partir de 2012 o foco principal de atuação da DOM DESIGN é a área de comunicação 
visual, contudo segue atuando nas áreas de display design e design de produto. 
 

 

LUCIANA LUDWIG 
SÓCIA DIRETORA EXECUTIVA DA PLEXO ARQUITETURA 
ESTRATÉGICA 
 
Atua através do design estratégico e da arquitetura, transformando 
ambientes comerciais (retail/varejo),empresariais e corporativos em 
uma ferramenta de comunicação integrada com a marca, aumentando a 

afinidade de empreendimentos com seus consumidores. 
Atua orientada para a construção e gestão estratégica das marcas, permite a criação de soluções 
específicas para cada negócio, valorizando marcas, delineando posicionamentos e fortalecendo a 
visibilidade das organizações. 



                                                                                                                                                           
 
Possui experiência em projetos e consultorias voltados a Empreendimentos de Base Imobiliária 
(EBI's) e Real Estate e desenvolvimento de Empreendimentos de Base Hoteleira. 
É também membro atuante da Comissão de Planejamento Urbano da OAB-RS. 

 
Sua principal atividade é a pesquisa incessante de alternativas para o trade e mercado , visando 
dar dinâmica e sinergia às marcas com as quais trabalha. 
 

 

MARLON BRAGA  
SÓCIO, ARQUITETO 
R4RETAILDESIGN 

 
 

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. 

 

 

 


