
 
 

 

BIOGRAFIAS DOS PALESTRANTES 

Por Ordem de Apresentação 

 

Sessões Plenárias & Stream A 

 

 

 
Cesar Meireles 

Diretor Presidente 
ABOL- Associação Brasileira de Operadores Logísticos 

Cesar Meireles tem 10 anos de experiência na área de logística empresarial na indústria 
petroquímica (Ciquine) e metalúrgica (Caraíba Metais/Paranapanema), e tem experiência de mais 

de 19 anos como executivo em operadores logísticos de porte como a Columbia, 
Integral/Lachmann, Santos-Brasil e Grupo TPC, tendo prestado consultoria em empresas de porte 

como Multilog e Katoen Natie. 
Meireles é presidente executivo (CEO) da ABOL – Associação Brasileira de Operadores Logísticos; 

diretor do DEINFRA – Departamento de Infraestrutura da FIESP – Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo; vice-presidente da ALALOG – Associação Latino-americana de Logística; 

membro da CIT – Câmara Interamericana de Transportes,  e sócio-diretor da TALENTLOG – 
Consultoria e Planejamento Empresarial Ltda. Meireles Vieira Filho atuou também por 3 anos no 

Governo do Estado da Bahia como superintendente do Promo – Centro Internacional de Negócios e 
diretor da Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia. 

Cesar Meireles é graduado em Administração de empresas pela UPE, Recife/PE, detem uma 
pós-graduacao em Marketing pela UPE, Recife/PE, é mestre em Administração pela UFBA, 

Salvador/BA e tem uma especialização PDC- Programa de Desenvolvimento de Conselheiros pela 
FDC/MG. 

 

 
Denise de Pasqual 

Co-Founder & Commercial Director 
Tendências Consultoria Integrada 

Denise de Pasqual é economista com graduação pela Universidade de São Paulo, pós-graduação em 
economia do setor financeiro pela Fipe-USP e especialização em Administração para Graduados pela 

FGV, atuou como pesquisadora na Fipe e no Iesp (1992-1994). É uma das sócias fundadoras e 
Diretora Comercial da Tendências. 



 

Marcelo Terrazzan 

Sócio Diretor 

Pier8 | Logística para e-commerce 

 

Marcelo Terrazzan é Sócio-Diretor na Pier8, fundador do Atacado.com e Ex-Diretor Comercial da 
Rakuten. Terrazzan possui mais de 10 anos de experiência na área de e-commerce sendo 

especialista em tecnologia da informação, planejamento e desenvolvimento de operações de 
vendas online assim como, User Experience, CRM e MKT B2B. Terrazzan foi responsável pelo 

desenvolvimento de mais de 55 operações online de médio e grande porte.  
Marcelo Terrazzan é formado em engenharia de sistemas com MBA em Varejo.  

 

Rodrigo Teixeira 

Sócio e Diretor 

Comexport 

Rodrigo Teixeira é sócio e diretor da COMEXPORT, maior Trading Company do país e empresa líder 

em soluções de outsourcing para a cadeia de suprimentos internacionais, responsável pelas 

principais inovações no segmento. 

 

 

Paulo Victor Andrade 

Head de Operações Brasil 

Epson 

Paulo Victor Andrade tem 22 anos de experiência em funções de Supply Chain.  
Andrade é atualmente o Head de Operações do Brasil da Epson, onde é responsável pela 

implementação e avaliação de todas as atividades e procedimentos de logística da cadeia de 
suprimentos, incluindo comércio internacional (importação / exportação), controle de estoque, 

terceirização, seleção de fornecedores, operação de armazém, processo de distribuição e pedido do 
cliente (OTC), avaliação do desempenho da cadeia de suprimentos da organização em relação aos 

custos e prazos projetados e coordenação das atividades da cadeia de suprimentos em todas as 
unidades da organização. 

Paulo Victor Andrade é formado em Administração de Empresas e tem um MBA em Finanças. 

 

 

Erik Pimenta 

Head of Customer Service 

Nutricia Danone 

 

 

Gustavo Taboas 

CPO-VP/Executive Director Purchasing, Supply & Logistics - Corporate 

Hospital Albert Einstein 

 



Gustavo Taboas tem mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento e crescimento de 

negócios em grandes empresas multinacionais e instituições dos setores automotivo, de 

agronegócios e saúde com forte experiência em operações e cadeia de suprimentos em países como 

Brasil, Estados Unidos, Alemanha, China e Coréia do Sul. 

Taboas tem vasta experiência em seleção, desenvolvimento e negociações complexas com 

fornecedores regionais e globais; mudar as práticas de negócios locais, regionais ou nacionalistas; e 

resultados comprovados na obtenção de sinergias em aquisições, joint-ventures ou expansões de 

campos verdes. 

Taboas foi eleito como Profissional do Ano de 2016 - Executivo de Compras pelo Instituto Brasileiro 

de Supply Chain (INBRASC), em reconhecimento pelo mercado pelo legado de mudanças, melhorias 

e resultados alcançados. 

Taboas tem um MBA Executivo pela Universidade Webster (EUA), pós-graduação em Administração 

de Empresas pela FGV (Fundação Getulio Vargas) e graduação em Engenharia Mecânica e Eletrônica 

pela USP, onde foi premiado como o melhor aluno. 

 

 

Marcelo Fonseca 

Brazil Supply Chain & Customer Service Head 

Alcon 

 

Marcelo Fonseca é presentemente o Brazil Supply Chain & Customer Service Head da Alcon. 
Marcelo tem mais de 25 anos de sólida experiência em processos de cadeia de suprimentos de 

ponta a ponta em grandes empresas como a Avon, Danone e Warner Lambert, e em diversos países 
da América Latina, como o México e América Central, Venezuela, Argentina e Colômbia. 

Marcelo tem vasta experiência em gerenciamento de todos os processos de operações da cadeia de 
suprimentos, como na área de demanda, materiais e planejamento de produção, produção, 

entrada, saída e distribuição (planejamento, produção e entrega); e gerenciamento de estoques 
(matérias-primas, materiais de embalagem e produtos acabados) com implementação de políticas 

de estoque, estoques de segurança nos níveis de SKU e processos para maior controle e níveis 
reduzidos de estoque na cadeia de suprimentos. O seu estilo de gerenciamento e focado na 

administração processual, e caracterizado pela capacidade de formar e liderar equipes, resolver 
problemas, planejar e implementar decisões.  

Marcelo coordenou e participou num grande número de projetos regionais - LATAM e globais, com 
foco na otimização e harmonização de processos e recursos. 

Fonseca é formado em economia e tem uma pós graduação em engenharia de produção. 

 

 

Paula Proença 

Head of Supply Chain, Project Management 

Cargill 

 

Paula Proença é uma líder em supply chain operacional, com mais de 15 anos de experiência na 
liderança de melhorias de processos na cadeia de suprimentos em grandes empresas 

multinacionais. 
Proença é uma profissional com vasta experiência na coordenação de operações globais da cadeia 

de suprimentos, Planejamento da Demanda (S&OP, IBP, Forecast), estoques, materiais, 
Planejamento de Suprimentos (MPS e MRP), Distribuição, Operações Logísticas e Armazém, 

garantindo a conformidade com regulamentações. 



A experiência de Proença reside na implementação de iniciativas e projetos estratégicos; 
supervisionar processos Lean; e liderar uma equipe diversificada para maximizar a produtividade, 

eficiência e desempenho geral dos negócios. Proença é formada em  Operações e Gestão de 
Negócios, e detem um certificado como Lean Practitioner e Six Sigma Black Belt. 

 

Erica Couto 
Director, Business Development Consumer Sector 

DHL Supply Chain 

Erica Couto é Administradora e MBA em Logística Empresarial e ocupa o cargo de Diretora de 
Desenvolvimento de Negócios para o setor de Consumo na DHL Supply Chain. Erica tem 20 anos de 

experiência na área de vendas e negócios, gestão de equipe em operador logístico no Brasil, 
logística internacional e nacional, e foco na indústria de consumo e varejo nos últimos 10 anos. Com 

forte visão estratégica, atuação objetiva e focada em resultados Erica tem desenvolvido projetos 
estratégicos de grande relevância com diversos clientes e desafiado a busca continua pelo melhor 

modelo logístico para atender os consumidores finais. 

 

 

Marcelo Cardoso 

Sales Director | Business Network - LATAM 

OpenText 

Marcelo Cardoso é um executivo com mais de 25 anos de experiência no mercado de tecnologia, 
passando pelas áreas Técnica, Marketing, Produtos e atualmente em Vendas nos últimos 15 anos. 
Passando por empresas como a IBM, GXS, TIVIT e Opentext Cardoso desenvolveu estratégias para 

vendas complexas e consultivas trazendo resultados acima da expectativa nas unidades de negócio 
em que atuava. 

Cardoso passou a maior parte da carreira focado em soluções de integração de B2B simplificando e 
aumentando a eficiência de processos de negócios. 

 

 

Andre Cordeiro Cabral 

Director of Operations 

Patria Investimentos 

André Cordeiro é engenheiro químico com um MBA. Cordeiro tem mais de 25 anos de experiência 
em Manufatura e Supply Chain. Cordeiro teve envolvido em várias projetos internacionais na Europa 

e na Ásia, e desenvolveu e implementou estratégias de supply chain para suportar business cases 
complexos e de rápido crescimento, incluindo SAP, Sistema Avançado de Planejamento, Strategic 
Sourcing, Gerenciamento de Projetos e Network Design de Manufatura e Logística. Cordeiro foi o 

“Profissional do Ano de 2018 - Diretor da Cadeia de Suprimentos” do INBRASC-Instituto Brasileiro de 
Supply Chain. 



 

 
Denner Evangelio 
Diretor Industrial 

Pierre Fabre 
 

Denner Evangelio é formado em Engenharia Química pela UFRJ, com MBA em gestão de projetos 
pela fundação Getulio Vargas. Evangelio possui mais de 12 anos de experiência em gestão na área 
industrial e de logística, possuindo um visão bastante abrangente e 360 de operações para FMCG. 

Nos últimos anos Evangelio ocupou cargos de Diretor de supply chain em líder do setor de 
cosméticos e se engajou em diversos projetos na área de S&OP e Customer Service. Atualmente 

encontra-se empreendendo na área de treinamentos e formação para supply chain. 

 

 
Jorge Ryzwaniuk 

Head of Supply Chain - Brazil 
Novartis 

Executivo orientado a resultados com experiência multicultural em cadeia de suprimentos, com 
mais de 20 anos de progressão na carreira acompanhada de realizações importantes em empresas 

do setor de lifescience, como Novartis, One Light Solution, Shire Pharmaceuticals, Johnson & 
Johnson e Boston Scientific. Fortes qualificações em gerência geral e planejamento estratégico, 

processo de lançamento de novos produtos, desenvolvimento de projetos, previsão, gerenciamento 
de estoque / material, orçamento, armazenamento, distribuição e atendimento ao cliente. Histórico 

comprovado, utilizando uma abordagem orientada ao processo, atingindo metas agressivas de 
suporte a custos, lucros, serviços e objetivos organizacionais. 

Auto-motivado e com a capacidade de inspirar e motivar equipes com percepção cultural precisa e 
excelentes habilidades interpessoais. Hábil na criação e gerenciamento de equipes e participação 
em grupos multifuncionais, com forte foco em atividades que exigem tomada de decisão rápida. 

Jorge é mestre em administração de empresas pela Universidade de São Paulo, Brasil, fala 
fluentemente inglês, português e espanhol.  

 

 

Reinaldo Lanza 

Supply Chain Director 

General Motors 

 

Reinaldo Lanza presentemente atua como diretor de supply chain para a América Latina. Reinaldo 
tem mais de 35 anos de carreira na General Motors do Brasil. Ao longo dos anos, ele ocupou vários 
cargos de liderança em uma ampla gama de áreas, como Engenharia de Manufatura, Controle de 

Produção, TI, Logística, Atendimento de Pedidos, entre outros. Mais notavelmente, ele foi 
encarregado de implantar um armazém de última geração na maior e mais complexa instalação de 

produção da GM no Brasil. Reinaldo é bacharel em engenharia de produção e graduado em 
administração de empresas. 



 

 

Mauricio Valadares 

Commercial Operations Director 

GE Healthcare 

Mauricio Valadares é formado em Engenharia Mecânica pela Escola Politécnica da USP, com 
pós-graduações na FGV, ESPM e na Michigan University, tem experiência em empresas de grande 

porte, como Cummins, Unilever e General Electric. 
Valadares possui quase 30 anos de experiência em compras, logística, planejamento, controle e 

gerenciamento de produção, engenharia e manutenção, desenvolvidos na indústria automotiva, de 
energia, Óleo e Gas, de produtos de consumo e de equipamentos médico-hospitalares. 

Valadares participou ainda do start-up da operação de energia eólica da GE Wind e dos projetos de 
localização dos módulos de geração e compressão para as FPSO do pré-sal; e 

desenvolveu habilidades de gerenciamento de conflito, negociação, strategic sourcing, engajamento 
e delegação de responsabilidade, turn around e melhoria de processos. Como gerente de compras 

tem experiência em vários commodities: químicos, alimentícios, metal-mecânicos, usinagem e 
calderaria, materiais e serviços indiretos (incluindo marketing, viagem e real state). 

 

 

Roberto Coltro 

Managing Director LATAM 

Proco Global Group 

 

Roberto Coltro tem 12 anos de experiência em Consultorias de Recrutamento, recrutando para 
níveis intermediários sênior em Cadeia de Suprimentos, Compras e Operações. Trabalhando com 

clientes e candidatos em diferentes setores / segmentos, Coltro desenvolveu fortes 
relacionamentos com vários clientes de médio e grande porte na região da América Latina. 

Coltro é engenheiro mecânico e tem experiência como supervisor de produção na Cargill e gerente 
de serviços técnicos na Gambro (equipamentos médicos). 

 

 

Eduardo Multari 

Procurement Director, Southern Latin America 

Pfizer 

 

Eduardo Multari é o Diretor Regional de Procurement para o Cone Sul na Pfizer.  Multari é executivo 
de compras, com mais de 20 anos de experiência na indústria farmacêutica, atuando nas áreas de 
Compras e logística internacional, liderando equipes regionais e do Brasil com foco nas categorias 

indiretas de serviços e produtos de marketing.  Multari é Engenheiro de Produção de formação, com 
um MBA de Gestão Empresarial pela BSP, e acumula também experiência como Professor no MBA 
de Gestão de Compras e de Supply Chain, bem como no Curso de Certificação de Compras, ambos 

ministrados na Live University / Inbrasc desde 2012. 
Uma outra área que Multari está também estudando e se desenvolvendo bastante, é a área de 
desenvolvimento do profissional de compras, suas novas competências e futuro da profissão de 

compras, onde tem atuado como palestrante e consultor. 



 

 

Claudio Marcos Ferreira 

Head of Procurement 

J. Macedo 

 

Claudio Marcos Ferreira atualmente é  o Head of Procurement da J. Macêdo, onde é responsável 
pela totalidade do departamento de Suprimentos. Atua também como conselheiro e professor do 

INBRASC, escola de negócios da Live University.  
Possui 25 anos de experiência em Procurement e Supply Chain, sendo 18 anos em funções de 

liderança, em empresas de reconhecida atuação na indústria de alimentos como Unilever, Danone, 
Cargill, PepsiCo e J. Macêdo. 

Cláudio é formado pelo Mackenzie, com pós graduação em administração de empresas pela USP e 
MBA em General Management pelo INSPER. 

 

 

Paulo Leônidas Moreira 

Supply Chain Executive, Director Brazil & South Cone 

Coty 

Paulo Leônidas Moreira é um Supply Chain Executive, Director do Brazil e South Cone da Coty. 
Leônidas Moreira é um profissional orientado a resultados, atuando em sua prévia posição como 
Diretor de Abastecimento e Qualidade do Grupo Pão de Açucar, com forte background no End to 

End do Supply Chain em todas as suas áreas: Planejamento de Demanda, Gestão de Estoques, 
Planejamento de Produção, S&OP, Operações Logísticas, Distribuição Física, Transportes, Compras e 

Processos de exportação e importação. 
Leônidas Moreira tem sólida experiência em operações de alta complexidade como na Coca-Cola, 
Nestlé Sorvetes e todas as categorias do varejo alimentar e não alimentar, bem como profundo 

conhecimento da gestão de cadeias de produtos perecíveis com experiências adquiridas por mais de 
dez anos em empresas como Danone, Danúbio/Arla Foods e Grupo Vigor. 

Paulo Leônidas Moreira preside o Conselho do Instituto Brasileiro de Supply Chain e também o 
movimento ECR Brasil como líder do varejo/atacado. 

 

 
Alexandre Gerardo 

Diretor de Operações (COO) 
Acer 

Alexandre Gerardo é Diretor de Operações na Acer Brasil e tem mais de 20 anos de experiência nas 
áreas de Supply Chain, Facilities  e TI em empresas como Hilti, Polaroid e Duratex. Formado em 

Comércio Exterior e MBA em Logística Empresarial pela FGV-Fundação Getúlio Vargas, 
especializando-se ainda em Atendimento ao Cliente e Gestão de Pessoas. Membro do Grupo de 
Trabalho de Prevenção de Roubo de Cargas da ABINEE e Conselho de Curadoria e Conteúdo do 

E-Commerce Brasil. Consultor e palestrante em áreas de desenvolvimento pessoal para diversas 
empresas do segmento de logística. 



 
 

 
Roberto Hasil 

Head of Logistics Planning 
Souza Cruz 

Roberto Hasil é formado em Administração de Empresas e tem um MBA em Gestão de Compras. 
Hasil possui mais de 10 anos de experiência em Suprimentos entre a Ambev e a Souza Cruz. Hasil 

exerceu a função de Head of Procurement para a América Central e Caribe no grupo BAT, 
retornando ao Brasil para exercer a função de Logistics Country Manager na Souza Cruz.  

 

Mauricio Ornellas 

Chief of Logistics Officer 

Shopper 

 

 

 

 

Sessões Stream B 

 

 

Roberto Regente Jr 
Vice President Sales, LATAM 

OpenText 

Roberto Regente Jr é o  Vice President Sales, LATAM da OpenText. 
Regente é um executivo experiente no mercado de tecnologia e apaixonado por inovação, 

resultados, pessoas e diversidade, procurando oportunidades impulsionadas pelo impacto da 
revolução digital na sociedade, parceiros e sucesso do cliente. 

Regente tem um histórico de sucesso no desenvolvimento e execução de estratégias de 
crescimento, tanto organicamente quanto não, de startups a negócios complexos. 

Regente é defensor incondicional do negócio centrado no cliente, e tem experiência comprovada 
em modelos de vendas de um ou vários níveis, B2C, B2B e SAAS, para produtos e serviços desde o 

seu MVP até a maturidade do mercado. 
Pai de três filhas, engenheiro eletrônico, avido leitor e praticante de esportes, Regente construiu 

sua carreira de mais de 25 anos em grandes corporações como Citrx, Microsoft, EMC e RSA e 
OpenText. 

 

 
Patricio Hopff 

Latin America Supply Chain Director 
Boston Scientific 

Patricio Hopff é diretor de cadeia de suprimentos da América Latina da Boston Scientific, onde é 



responsável pelo fornecimento de produtos para a região a partir de 6 centros de distribuição 
internacionais e 15 fábricas. 

Patricio Hopff é um profissional internacional da cadeia de suprimentos com vasta experiência em 
empresas multinacionais na América Latina. 

MBA, CPIM (APICS), CSCP (APICS), engenheiro industrial, Patricio Hopff tem mais de 20 anos de 
experiência em várias áreas da cadeia de suprimentos na indústria de dispositivos médicos. 
As áreas de especialização do Patricio  são: Planejamento de Vendas e Operações (S&OP), 

Planejamento da Demanda, Armazenagem (próprios e 3PL), Distribuição, Gerenciamento de 
Estoque, Gerenciamento do Ciclo de Vida do Produto, Frete Internacional / Alfândega / Importação 
e Exportação, Planejamento de Manufatura, Conformidade da Qualidade, Atendimento ao cliente, 
Conformidade com órgãos reguladores (ANVISA, INVIMA, COFEPRIS, ANMAT,etc.), planejamento e 

gerenciamento de custos, implementação de SAP e Lean. 

 

 

Renato Mussacredi 

Sales & Business Development Director 

LLamasoft 

Renato Mussacredi é presentemente o Sales & Business Development Director da LLamasoft, onde 
é responsável por promover a presença da empresa no mercado brasileiro; desenvolver e fechar 

negócios de grande escala com grandes corporações nacionais e multinacionais a operar no Brazil; 
e apoiá-las na sua criação de uma “disciplina” interna de Design da Cadeia de Suprimentos que as 
levará a uma forte excelência operacional, a reduzir custos e ultimamente a impulsionar o lucro.  

Mussacredi tem vasta expêriencia adquirida ao longo dos últimos 15 anos em guiar e apoiar 
empresas a atingir as suas cotas e a expandir os seus negócios no Brasil. Antes de se juntar à 

LLamasoft, Mussacredi deteve cargos de diretor administrativo e gerente de vendas e 
desenvolvimento de negócios em empresas multinacionais SAP, BravoSolution, Ariba e Easylink.  

 

Renata Figueiredo 

Supply Chain Innovation Lead 

Natura Cosmetics 

Renata Figueiredo tem 20 anos de experiência em supply chain em Consultoria, na ABIbev e Natura 
onde é presentemente a Supply Chain Innovation Lead e faz parte do programa interno de 

Startups. 
Figueiredo tem sólidos conhecimentos na identificação de oportunidades na cadeia de 
suprimentos, trazendo recomendações inovadoras e implementando projetos de alta 

complexidade que agregam valor considerável à empresa. 
Figueiredo tem vasta experiência em projetos de planejamento, distribuição, inventário, 

atendimento a clientes em grandes empresas - como Braskem, Unilever, Rigesa, Coca-Cola, Ambev, 
Souza Cruz e Natura - e em liderança e implementação de sistemas avançados como SAP / APO, 

SAP / EIS, Oracle / TMS, OMP / Line Scheduling, Llamasoft / Guru e SAPAriba / Collaboration. 
Figueiredo tem também experiência internacional em network design e supply chain turnaround 

(Tailândia). 
Paula Figueiredo é graduada em Engenharia Industrial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
mestre em Supply Chain pela Coppead, com extensão na Wharton School, e tem um Pós MBA em 

Transformação Digital. 



 

 

Carlos Ricardo Andrade 

VP Supply Chain Management LATAM 

Bayer 

Carlos Ricardo Andrade é um profissional de Supply Chain combinando experiências de diferentes 
países e indústrias (agricultura, biotecnologia, alimentos e produtos químicos). Ele ocupou cargos 

de liderança progressivos em Comercial, Supply Chain e Manufatura nos últimos 25 anos, pelos 
quais foi responsável pelo COGS e P&L a nível nacional e regional. Andrade tem experiência 
trabalhando para empresas multinacionais, como a Monsanto e Dupont em transformação, 

melhoria de performance / governança, turnaround e processos de reestruturação. Atualmente, 
Andrade é membro de equipes de liderança sênior de grandes e complexas empresas com 

responsabilidade pelas operações de gerenciamento da cadeia de suprimentos da América Latina, 
incluindo planejamento, fabricação e marketing. 

 

 
Glauber Pitanga 

Head of Procurement and Facilities 
Grupo GR 

 

 
 

 
Patrick Dietz 

Head of Logistics Operations LatinAmerica 
Bosch 

Patrick Dietz é presentemente o Head of Logistics Operations Latin America da Bosch. 
Dietz tem 18 anos de experiência no setor automotivo, serviços e tecnologia para empresas 

globais, em planejamento estratégico e tático, gerenciamento de projetos, eficiência operacional e 
formação de equipes. Dietz tem ampla experiência em estratégia de cadeia de suprimentos, 

planejamento de demanda, gerenciamento de pedidos de clientes e operações logísticas. 
O seu estilo de gestão empreendedor tem levado a sólidos resultados em projetos de controle e 

logística, e à construção e manutenção de associados altamente dedicados às suas equipes 
operacionais e administrativas. 

Dietz é especialista em empreendedorismo, gerenciamento de P&L, start-ups & turnaround, 
melhoria da lucratividade, formação e motivação de equipes, experiência internacional, processos 
de melhoria lean & continuous, planejamento estratégico e tático, desenvolvimento de relações 

com fornecedores, estratégias de canais de distribuição, business development, plano de negócios 
e previsão. 

Dietz é fluente em português, alemão, inglês e espanhol (intermediário). 

 

 
Felipe Cohen 

Planning and Operations Director 
Magazine Luiza 



Felipe Cohen é o atual Diretor de Planejamento e Operações do Magalu responsável pelas áreas de 
Planejamento, Abastecimento, Pricing e Operações do e-commerce, comandando também as 

iniciativas de Multicanalidade.  
Cohen tem mais de 12 anos de experiência em todas as áreas da cadeia de Supply Chain, tendo 
trabalhado nas maiores empresas de varejo brasileiro: Carrefour, B2W Digital, Wal Mart.com e 

Magazine Luiza. 
Felipe Cohen é Engenheiro Mecatrônico formado pela Mauá e pós-graduado pelo Insper.  

 

 
Joseph Henry 

Director of Omni Channel Supply Chain 
Leroy Merlin Brasil  

Joseph Henry tem mais de 20 anos de experiência em varejo. 
Desde 2015 (4 anos), Joseph Henry é Diretor da Supply Chain Omnicanal LM Brasil onde é 

responsável pela estratégia de omnicanal desde o fornecedor ao cliente. Henry e a sua equipa 
lideram a implementação das melhores soluções de distribuição que oferecem uma experiência ao 

clientes de compra “seamless” via todos os canais. 
Antes de se juntar à equipa da Leroy Merlin Henry foi Diretor da Supply Chain da Loja LM Itália de 
2009-2015 (6 anos), onde foi responsável pela construção e animação da cadeia de suprimentos 

nas lojas; estruturação e motor da transformação física das 47 lojas e da transformação multicanal 
da Leroy Merlin Itália: experiência de compra, organização, "Click and Collect“, … 

Henry foi ainda Gerente da Colaboração Fornecedor da LM França de 2001-2009 (8 anos) onde 
liderou a negociação das melhores condições de abastecimento (circuito, prazo, franquia, 

acondicionamento, ...) para garantir a disponibilidade de produtos e rentabilidade da empresa. 
Henry é formado na Faculdade das Ciências de Paris (Université Pierre et Marie Curie- Paris VI). 

 

 

Marcelo Ikaro 

Executivo de Supply Chain Development 

Grupo Boticário 

 

Marcelo Ikaro é especialista em supply chain digital, transformação digital, inovação, RFID e IBP 
(Integrated Business Planning). 

Marcelo Ikaro atua em Supply Chain Development no Grupo Boticário, onde é responsável pela 
gestão de projetos estruturantes (RFID, Omnichannel, OMS, IBP, etc.). Participa de diversos 

comitês internos representando supply (Operações 4.0, Planejamento estratégico, etc.) 
O projeto de implementação de RFID no Grupo Boticário liderado por Ikaro recebeu o prêmio do 

RFID Journal de "Melhor implementação de RFID no Varejo em 2018”. 
Ikaro é engenheiro eletricista, pós graduado e mestre em administração de empresas. 

 

 

 


