


900 público presencial e online

40 painelistas e palestrantes

8 rodadas de negócio 

5 cases de sucesso 

4 painéis de debates

6ª edição reuniu líderes e especialistas de TI para 
o varejo das maiores redes do País. Entre os números do 
evento, o destaque vai para: 





10 palestras

8 Rodadas de Negócio

Cases de sucesso ministrados por C-Levels

Demonstração de soluções

Jornada Digital e Rodadas de Negócio 
reuniram especialistas e cases de sucesso



As tendências de inovação foram

 amplamente debatidas pelos principais 

C-Levels do Varejo brasileiro em Painéis 

de Debates e Rodadas de Negócio!
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Rogério RamalhosoSandra Turchi Marcelo Ramalho
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Alexandre MarquesiRicardo Pastore Sergio Bambace



Exposição contou com a presença de 
parceiros e players de TI





+ de 100 inscritos
10 finalistas
3 premiados

6ª edição reconheceu o trabalho dos três melhores 
executivos no Prêmio Líderes TI & Varejo



O vencedor Bronze foi André campos, 
CIO do Assaí Atacadista. Ele tem mais de 
25 anos de experiência em TI, liderou essa 
área na América Latina em multinacionais 
de diferentes segmentos. André Campos 
também é mestre em engenharia de sof-
tware e cientista de computação pela USP, 
com MBA na HEC Paris.

Pedro Pontes, gerente de TI do Supermer-
cados Dia%, ficou com o segundo lugar. 
Ele tem uma carreira consolidada com 
mais de 18 anos de experiência na área 
de Tecnologia de Informação, atuando 
diretamente com implantações de novos 
projetos de TI em empresas de grande 
porte. Pedro Pontes também foi responsá-
vel pela certificação PCI na rede varejista, 
fazendo com que a empresa seja reconhe-
cida com o status de total conformidade 
em segurança de informações em seu am-
biente tecnológico.

Quem recebeu o prêmio foi
Mauro Taka Junior

E o prêmio Ouro foi para Rodrigo Wagner, 
IT manager da Nespresso. Ele tem 17 anos 
de experiência na área de TI e já liderou 
diversos projetos de gestão e desenvol-
vimento em Tecnologia da Informação. 
Além da Nestlé Nespresso, o executivo 
tem passagem por empresas como grupo 
Brasanitas, Beiersdorf (Nivea) e Bayer.



A opinião de alguns executivos presentes ratifica o 
sucesso da 6ª edição do evento!

“Foi uma excelente oportunidade para interagir com outros profissionais 
de TI e trocar experiências entre nós”

Júlio Baião, CIO da C&C

“É sempre um prazer estar no Congresso e contribuir para a comunidade 
de tecnologia e segurança”

Ticiano Benetti, CSO da Natura

“O evento TI & Varejo já é consolidado e reconhecido no mercado. É uma 
ótima oportunidade para discutir e conhecer as inovações do setor junto 
aos profissionais altamente qualificados”

André Petenussi, diretor de Tecnologia da Netshoes

“Os eventos promovidos pela Conteúdo Editorial fazem parte da agenda 
de inovação do mercado”

Alexandre Marquesi, professor do Núcleo de Varejo da ESPM

“Foram nestes eventos promovidos pela Conteúdo Editorial que os 
negócios de TI - aquisição de softwares e serviços de TI - foram gerados 
pela Roland DG”

Rogério Ramalhoso, IT Manager da Roland DG Brasil



“Participar dos eventos organizados pela Conteúdo Editorial tem sido 
uma experiência rica e gratificante”

Márcio de Almeida, gerente de projetos da GEP Brasil

“O Congresso TI & Varejo reuniu especialistas de renome e o momento foi 
especial, pois discutimos problemas e soluções do setor. Sem dúvida, foi 
relevante para o desenvolvimento do nosso segmento”

Marcelo Ramalho, professor da FGV

“Mais uma vez, o TI & Varejo reuniu temas de total interesse para setor. Se-
gurança, novos consumidores e Retail Labs, entre muitos outros, foram 
assuntos debatidos em diferentes formatos, trazendo a possibilidade de 
grande aprofundamento”

Sandra Turchi, Sócia-Diretora da Digitalents

O Congresso TI & Varejo trouxe discussões ricas, reflexões importantes e 
uma boa oportunidade para networking. É um evento para quem, mais 
do que acompanhar, deseja liderar as transformações deste segmento”

André Miceli, coordenador acadêmico da FGV
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