
                                                 

Campus Party Brasil leva experiências e palestras  
ao Latam Retail Show 2022 

Iniciativa será um aquecimento para a CPBR14 que ocorrerá entre 11 e 15 de 
novembro, no Anhembi, em São Paulo 

A Campus Party, maior experiência tecnológica em Internet das Coisas, blockchain, 
cultura marker, educação e empreendedorismo do mundo, leva ao Latam Retail Show 
2022, uma pequena amostra do que os campuseiros encontrarão na edição nacional, 
que marca a retomada do evento presencial em seu formato tradicional: com Arena, 
Camping e Área Open.  

No mais importante evento de varejo e consumo B2B da América Latina, que ocorre essa 
semana, entre 13 e 15 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo, a Campus 
Party terá um stand que reunirá palestras e experiências que estarão presentes na 
CPBR14. Entre os palestrantes que passarão pelo espaço estão: Fabiano Nagamatsu, 
Diretor de inovação da Osten Moove e avaliador do Shark Tank, Ivy Cristiny, mentora e 
consultora de inovação, desenvolvimento de startups e Paulo Braga, Diretor de 
Corporate Venture do Boticário. 

Além das palestras, quem passar pelo stand da Campus poderá experimentar como é 
dirigir um carro de Fórmula 1, acompanhar eletrizantes balhas de robô comandadas pela 
Robocore e ver em funcionamento máquinas de corte a laser que fazem parte do 
universo maker.  

No último dia do evento, 15 de setembro, quem passar pelo espaço da CPBR poderá 
ainda conversar com os líderes de comunidade da Campus e entender a forte relação 
que existe entre as comunidades e o evento e o quanto que eles são importantes na 
construção de conteúdos e ativações e na integração desse público que é tão fiel e 
apaixonado pela Campus Party. 

“Quem visitar o stand da Campus Party no Latam Retail Show vai poder ter uma pequena 
amostra de tudo que compreende o evento e o quanto apaixonante ele é. Queremos 
mostrar aos executivos das grandes empresas de varejo e consumo as inúmeras 
possibilidades de ativação que existem na Campus e o quão importante é engajamento 
dessa comunidade que hoje é decisiva na hora da decisão de compras de suas casas”, 
finaliza Ricardo Queiroz, Head da Campus Party Brasil. 

Veja abaixo a programação completa do stand: 

13 de Setembro 
18h30 - 19h30 - Palestrante: Fabiano Nagamatsu -  Diretor de inovação da Osten Moove e 
avaliador do Shark Tank 

Tema: Metaverso, blockchain, criptos e NFTs: o que estas tecnologias podem ajudar no varejo 
moderno 

14 de Setembro 



   

15h30 - 16h - Palestrante: Ivy Cristiny - Mentora e consultora de inovação, desenvolvimento de 
startups, Growth Hacking e Pitch.  
Tema: Social Commerce: Como utilizar dos vieses para alavancar as vendas! 

18h30 - 19h30 - Palestrante: Paulo Braga - Diretor de Corporate Venture Boticário 
Tema: Aplicação de Visão Computacional para acessibilidade em produtos 

15 de Setembro 
15h30 - 16h15 - Palestrantes: Samanta Lopes, Juliana Marques e Marie Castro 
 
Samanta Lopes -Líder comunidade Arduladies & OpenInnBr - Mulher negra, educadora, 
empreendedora, protagonista nas frentes gênero, étnico-racial, etária e aliada de todas as 
outras pluralidades.  

Juliana Marques - Líder da Comunidade LIFE4SEC, que realiza mentorias e apoio a pessoas (7 a 
90 anos) que queiram se desenvolver em todas as áreas de TI,  Segurança da Informação, 
Empreendedorismo, etc. 

Marie Castro - Líder comunidade Moira, criadora de conteúdo DIY e empreendedora brasileira. 
Com 15 anos, começou seus estudos e experimentos relacionados à moda, arte têxtil e 
handmade. 

Serviço 

Latam Retail Show 2022 – Congresso&Expo 
Quando: 13 a 15 de setembro 
Onde: Expo Center Novo 
Quem pode participar: Empresários; Empreendedores; Gestores; Líderes e 
Profissionais liberais. 
Inscrições e programação em latamretailshow.com.br 
Parte da programação é gratuita e outra paga 

Sobre o Latam Retail Show 

Concebido em 2015, o Latam Retail Show se tornou, neste período, o mais completo e 
relevante evento de varejo e consumo da América Latina. Foram mais de 850 horas de 
conteúdo, 1.200 palestrantes e 50 mil visitantes nos últimos anos. 

Mais informações e inscrições em https://latamretailshow.com.br/.  

Sobre a Campus Party 

A Campus Party é a maior experiência tecnológica em Internet das Coisas, Blockchain, 
Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo do mundo. O evento conta hoje com 
mais de 550 mil campuseiros cadastrados em todo mundo, e já produziu edições em 
países como Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Argentina, Panamá, El 
Salvador, Costa Rica, Colômbia e Equador. O evento está presente no Brasil há dez anos. 

  

Para mais informações:  
Virta Comunicação  



   

Paulo Moura – paulo.moura@grupovirta.com.br – (21) 96601-1414 
Fernanda Arantes – fernanda.arantes@grupovirta.com.br – (11) 99617-8791 
Aurelio Guerra – aurelio.guerra@grupovirta.com.br – (11) 94804-6144 
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