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ORIGINAL / ORIGINAL 

 

AMA 2012 Congress will discuss the 

shopper’s profile 

Not always who buys is the one who 

consumes. To talk about the shopper’s 

profile and his importance for making 

decisions on store or in the virtual 

world, APAS 2012 has prepared a 

discussion with the top experts in the 

area. Susana xxx, Antonio XXX  and 

José XXX, mediated by Barki, will be 

present at AMA 2012 – 28th Congress 

and Supermarket Trade Fair, on May 8, 

from 10 AM to noon, at Expo Center 

Norte, in São Paulo. 

The theme “Demystifying and 

Understanding the Shopper” will be 

presented in three lectures. Susana will 

talk about “Consumer and the Shopper 

in the buying process,” contextualizing 

the term and discussing the differences 

between a regular client and the 

shopper. She will also question which 

of the two the supermarket executives 

shall focus on and who is more 

susceptible to promotions held in the 

store. 

Afterwards, “Neuro-marketing: The 

shopper’s X-ray” will be introduced by 

Antonio. The expert will discuss the 

shopping decision process through 

scientific findings that explain brain 

mechanisms that interfere indirectly 

with the act of buying. 

José XXX will talk about his 

experiences at “XXXX”: How to build a 

store targeted at the new class C.” The 

company started its activities in 1998 in 

the district of Morumbi, east region of 

São Paulo. Currently, the chain has six 

stores and intends to open four more 

over the next two years in the city 

peripheral districts. The businessman 

will talk about how he acquired in-depth 

knowledge on his target audience and 

designed the store with placement, 

product mix, promotion and people 

management in perfect harmony. 

 

 

 

 

TRADUZIDO / TRANSLATED  

 

O Congresso AMA 2012 discutirá o 

perfil do comprador 

Nem sempre quem compra é quem 

consome. Para falar sobre o perfil do 

comprador e sua importância para a 

tomada de decisões na loja ou no 

mundo virtual, a APAS 2012 preparou 

uma discussão com os maiores 

especialistas da área. Susana xxx, 

Antonio XXX e José XXX, mediados 

pela Barki, estarão presentes na AMA 

2012 - 28º Congresso e Feira de 

Supermercados, no dia 8 de maio, das 

10h às 12h, no Expo Center Norte, em 

São Paulo. 

O tema “Desmistificando e Entendendo 

o Comprador” será apresentado em três 

palestras. Susana falará sobre “O 

Consumidor e o comprador no processo 

de compra”, contextualizando o termo e 

discutindo as diferenças entre o cliente 

habitual e o comprador. Ela também vai 

questionar em qual dos dois os 

executivos de supermercado devem se 

concentrar e quem está mais suscetível 

às promoções da loja. 

Em seguida, “Neuro-marketing: O raio-

X do comprador” será apresentado por 

Antonio. O especialista discutirá o 

processo de decisão de compra por meio 

de descobertas científicas que explicam 

os mecanismos cerebrais que interferem 

indiretamente no ato de comprar. 

José XXX falará sobre suas 

experiências na “XXXX”: “Como 

construir uma loja voltada para a nova 

classe C". A empresa iniciou suas 

atividades em 1998 no bairro do 

Morumbi, região leste de São Paulo. 

Atualmente, a rede conta com seis lojas 

e pretende abrir mais quatro nos 

próximos dois anos nos bairros 

periféricos da cidade. O empresário 

contará como adquiriu profundo 

conhecimento sobre seu público-alvo e 

planejou a loja com localização, mix de 

produtos, promoção e gestão de pessoas 

em perfeita harmonia. 

 


