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Os Prêmios do ICSC para Shopping Centers da América Latina 
foram desenvolvidos para homenagear as conquistas relevantes 
em marketing, aumento da Renda Operacional Líquida, 
mídia social, projeto e desenvolvimento de propriedades 
varejistas e lojas varejistas. Os vencedores dos Prêmios do 
ICSC para Shopping Centers da América Latina serão inscritos 
automaticamente no Programa de Premiação “Best of the Best 
Global VIVA” (Visão, Inovação, Valor e Conquistas).

Analise cuidadosamente estas informações para se assegurar 
de que sua inscrição é válida, e de que você compreendeu os 
requisitos de inscrição.

Quem deve participar
Proprietários, empreendedores imobiliários, administradoras, 
arquitetos, designers e varejistas de shopping centers. 
Apesar de darmos as boas-vindas ao trabalho de agências 
de publicidade, firmas de consultoria e outras empresas de 
suporte, todas as inscrições para a categoria Marketing 
deverão ser implementadas e registradas por um shopping 
center reconhecido e/ou um proprietário, empreendedor 
imobiliário ou administradora de shopping centers. 
A categoria Projeto e Desenvolvimento está aberta a 
empreendedores imobiliários ou seus arquitetos. Na categoria 
Varejo, as inscrições podem ser feitas por lojistas, arquitetos ou 
empresas especializadas em projetos.

Como fazer a inscrição
Todas as inscrições no Prêmio de 2015 do ICSC para 
Shopping Centers da América Latina devem ser feitas on-line 
no endereço www.icsc.org/latinawards. Cada inscrição 
deve incluir um formulário totalmente preenchido e um resumo 
detalhado da inscrição. Os materiais comprobatórios devem 
ser enviados nas seções apropriadas, onde for indicado.

Idioma aceito
Todas as respostas do questionário devem ser redigidas em 
inglês. Todas as referências a custos devem ser feitas em 
dólares americanos.

Data-limite
Todas as inscrições devem ser submetidas a julgamento até 
dia 22 de janeiro de 2015 quinta-feira.

Taxa de inscrição
US$ 495,00 (dólares americanos) para associados do ICSC

US$ 595,00 (dólares americanos) para não associados

O pagamento das inscrições deve ser recebido até 22 
de janeiro de 2015. Sua inscrição não será aceita para 
julgamento, se o pagamento não for recebido até 22 de 
janeiro de 2015. Todos os pagamentos deverão ser feitos 
exclusivamente por cartão de crédito.

Qualificação
Para inscrições nas categorias Projeto e desenvolvimento e 
Varejo: Os projetos varejistas e as lojas varejistas abertos no 
período de 19 meses compreendido entre 1o de junho de 
2012 e 1o janeiro de 2014.

Para inscrições nas categorias Marketing, Novas Mídias e 
Renda Operacional Líquida: A maioria dos programas deverá 
ter sido implementada entre 1o de junho de 2013 e 1o de 
janeiro de 2015.

Decisões
O Comitê de Premiação do ICSC para Shopping Centers da 
América Latina e os representantes do ICSC tomarão todas 
as decisões referentes à qualificação. Ambos se reservam o 
direito de reclassificar ou desqualificar inscrições, mudá-las 
de categoria ou, ainda, excluir quaisquer materiais que não 
obedeçam aos padrões de qualificação. Todas as decisões 
são finais.

Recursos
Você precisa de ajuda adicional ou tem mais perguntas? Entre 
em contato conosco pelo telefone +1 (646) 728-3462 ou 
pelo e-mail awards@icsc.org

Apresentação da Premiação
8 de março de 2015 
RECon Latin America 
Cancún, México 
Moon Palace Arena no Moon Palace Golf & Spa Resort

Prêmio da ICSC Foundation de Apoio à Co-
munidade para a América Latina
Esta menção especial foi criada para encorajar e reconhecer 
o relevante apoio comunitário realizado por um shopping 
ou uma empresa na sua localidade e que tenha contribuído 
significativamente para um problema comunitário, uma causa 
ou uma campanha de caridade merecedora. Para obter 
mais detalhes sobre como se inscrever, visite o site da ICSC 
Foundation no endereço www.icsc.org/foundation

QUALIFICAÇÃO E REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
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O Júri da Premiação do ICSC para Shopping Centers 
da América Latina, um grupo formado pelos principais 
especialistas do setor, analisará as solicitações de inscrição 
qualificadas e irá classificá-las confidencialmente. Os juízes 
não analisarão inscrições de suas próprias empresas, nem 
inscrições que possam vir a constituir um conflito de interesses.

Os juízes analisarão cada inscrição de acordo com critérios 
específicos e definirão uma pontuação apropriada. Cada 
inscrição poderá ganhar uma pontuação acumulativa máxima 
de 100 pontos. As inscrições que totalizarem 85 pontos ou 
mais receberão o Prêmio de Ouro do ICSC para Shopping 
Centers da América Latina. As inscrições que tiverem de 75 
a 84 pontos receberão o Prêmio de Prata do ICSC para 
Shopping Centers da América Latina.

SUA INSCRIÇÃO DEVE SER FEITA on-line, obedecendo a um 
formato específico, conforme descrito neste documento. Leia 
estas informações atentamente antes de começar a preparar 
a sua inscrição, a fim de ser capaz de solucionar qualquer 
dúvida com antecedência.

OBS.: Envio de arquivos. Você precisará enviar vários 
arquivos durante a sua inscrição. É de sua responsabilidade 
garantir que os arquivos enviados possam ser 
visualizados, reproduzidos no formato definido pelo ICSC e 
descarregados após a conclusão do envio.

O envio de uma inscrição é simples e prático, já que o site de 
Premiação do ICSC para Shopping Centers da América Latina 
permite configurar uma conta e administrar todas as inscrições 
enviadas.

Inscrição para um nome de usuário e senha
Você só precisa se inscrever uma vez para depois usar o 
nome de usuário e a senha para fazer logon no futuro. O 
menu principal: quando você se inscrever ou fizer logon, o 
menu principal será mostrado com as seguintes seleções de 
navegação:

Formulário de inscrição
Esse Formulário de Inscrição só precisa ser preenchido uma 
vez. A pessoa listada nas Informações de Contato deve ser o 
representante do prêmio; ela será a pessoa contatada caso a 
inscrição seja escolhida como finalista.

Add Entry (Adicionar inscrição)
Este formulário permite que você adicione uma inscrição 
nova. Depois de adicionar uma inscrição, você poderá 
visualizá-la e editá-la sempre que quiser, desde que tenha feito 
logon. Selecione a Categoria e a Classificação apropriadas 
e insira o Entry Title (Título da inscrição). Clique em Add 
Entry (Adicionar inscrição), e a página será recarregada, 
listando a nova inscrição. Em seguida, você poderá optar 
por fazer inscrições adicionais ou pagar sua inscrição e dar 
prosseguimento ao preenchimento. O pagamento somente 
pode ser feito com cartão de crédito.

View Entries (Visualizar inscrições)
Quando você clicar nessa etapa, uma lista com todas as suas 
inscrições será mostrada. Clique naquela que você deseja 
visualizar ou editar.

Pay Now (Pague agora)
Cada entrada deve ser acompanhada de um pagamento: 
US$ 595 (dólares americanos) para associados, US$ 695 
(dólares americanos) para não associados. Todos os 
pagamentos deverão ser feitos exclusivamente por cartão de 
crédito. Obs.: O pagamento de todas as inscrições deve ser 
recebido até 22 de janeiro de 2015, quinta-feira. Sua 
inscrição não será aceita para julgamento, se o pagamento 
não for recebido até 22 de janeiro de 2015.

Apresentação para julgamento
Data-limite: 22 de janeiro de 2015, quinta-feira

Owner/Management Company Authorization 
(Autorização do proprietário/administrador) 
Todas as inscrições precisam ter a autorização eletrônica do 
proprietário/administradora, aprovando o envio da inscrição 
e aceitando cumprir todas as regras do Programa de Prêmios 
do ICSC para Shopping Centers da América Latina. Além 
disso, essa pessoa física devidamente autorizada concederá 
ao ICSC os direitos de publicar quaisquer informações 
contidas na inscrição, em qualquer formulário, para inclusão 
em notas à imprensa, publicidade, livros, periódicos e outras 
publicações. Um e-mail de confirmação será enviado à pessoa 
que fez a inscrição e ao Representante do proprietário/
Gerente para confirmar essa autorização.

Print Entry (Impressão da inscrição) 
Você poderá imprimir qualquer página da sua inscrição antes 
de submetê-la a julgamento e poderá imprimir a solicitação 
inteira ao submeter sua inscrição a julgamento. Também será 
possível salvar cópias do material enviado. A manutenção de 
uma cópia da sua inscrição será de serventia apenas para 
você, como referência posterior ou para compartilhamento 
com colegas.

PROCEDIMENTO DE  
JULGAMENTO

INFORMAÇÕES GERAIS –  
COMO SE INSCREVER
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Essa categoria tem por objetivo reconhecer a excelência 
em marketing e os programas que fortalecem os resultados 
financeiros de um shopping center ou de uma empresa.

CATEGORIAS DE PREMIAÇÃO
Publicidade
Comunicações estratégicas que anunciam um shopping 
ou empresa para seus mercados-alvo. Isso pode incluir 
esforços em uma única mídia ou em uma série ou campanha 
multimídia. Você também pode informar os componentes 
publicitários de um evento ou promoção de vendas, 
inauguração ou programa de marketing com uma causa. Esta 
categoria também pode apresentar estratégias inovadoras 
que forneçam contribuições em espécie para o orçamento 
de marketing ou que demonstrem compras e planejamento 
eficaz de mídia que aumentem ou maximizem o orçamento de 
marketing de um shopping.

Marketing com uma Causa
Evento, programa ou projeto único ou contínuo que beneficia, 
em primeira instância, uma necessidade, interesse ou causa 
comunitária ou de caridade. Os objetivos do shopping ou da 
empresa devem basicamente refletir uma intenção altruísta e, 
em menor escala, devem demonstrar o cumprimento de uma 
necessidade comercial.

Inauguração, Expansão e Revitalização
Campanha de marketing abrangente destinada a apresentar 
ou reposicionar um shopping center novo, ampliado ou 
revitalizado. As inscrições devem demonstrar como as 
estratégias e as táticas foram conectadas aos objetivos 
comerciais do shopping e podem incluir planos estratégicos 
de desenvolvimento geral, locação e merchandising, geração 
de receitas, publicidade, relações públicas, relações com a 
comunidade, eventos e promoções.

Relações Públicas
Programa ou iniciativa planejada de relações públicas 
destinada a beneficiar, em primeira instância, os interesses 
comerciais de um shopping ou empresa. Tais esforços devem 
promover uma compreensão ou predisposição em relação 
a um shopping ou empresa ou devem ser definidos para 
influenciar a opinião pública, de modo a servir um interesse 
comercial. Exemplos: esforços para obter publicidade positiva 
ou gerenciamento de publicidade negativa, gerenciamento 
ou prevenção de crises, relações com o governo e iniciativas 
dirigidas a grupos externos ou internos importantes ou a 
pessoas como clientes, locatários, acionistas ou analistas. 
As inscrições também podem incluir iniciativas dirigidas 
internamente, tais como desenvolvimento profissional, 
programas de incentivo ou reconhecimento, conferências e 
intranets, boletins, revistas ou vídeos para empregados.

Eventos e Promoção de Vendas
Programas ou eventos destinados a impactar diretamente 
as vendas varejistas e o fluxo de clientes. Isso pode 
incluir esforços que atuem na conversão de visitantes em 
compradores, frequência no shopping, atração relativa ou 
parcela do mercado. Também pode incluir iniciativas mais 
abrangentes, como programas de fidelização de clientes e 
de marketing de turismo. As inscrições também podem incluir 
marketing de eventos definidos para gerar publicidade, 
conscientização do mercado e fluxo de clientes. As inscrições 
nesta categoria devem documentar resultados específicos 
e mensuráveis que possam ser atribuídos ao programa ou 
esforço e devem demonstrar o retorno do investimento.

Obs.: Múltiplas Inscrições. Você pode segmentar uma 
campanha de marketing e inscrevê-la em várias categorias, 
desde que faça cada inscrição para cada categoria 
específica. Por exemplo, se você inscrever o seu programa 
de marketing para as férias nas categorias Publicidade, 
Eventos e Promoção de Vendas, e Marketing com uma 
Causa, cada inscrição deverá ser feita nas respectivas 
categorias e incluir somente os componentes relativos à 
categoria. Não é permitido desenvolver uma entrada geral 
e apresentá-la várias vezes em categorias diferentes. Essas 
inscrições duplicadas serão desclassificadas.

CLASSIFICAÇÕES DOS PRÊMIOS
• Shopping Center 
• Corporação, Empresa ou Grupo de Shoppings*

*As empresas podem optar pela inscrição de programas em 
grupo ou compartilhados em qualquer categoria. As inscrições 
devem documentar como tais esforços trouxeram benefícios 
tanto para o shopping em questão como para a empresa ou 
grupo. Além disso, todas as inscrições que refletirem esforços 
de marketing corporativo também deverão usar esta categoria.

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
A pontuação máxima é 50. Todos os juízes utilizam as 
mesmas diretrizes para avaliar a força do programa. Leve essa 
informação em consideração ao elaborar a sua inscrição. As 
inscrições são pontuadas com base nos seguintes critérios:

Situação e Objetivos Comerciais 
(ATÉ 10 PONTOS)
Essa área fundamental lida com o uso apropriado da 
pesquisa, a formulação de uma lógica geral de marketing e a 
capacidade de cumprir, de forma realista, metas definidas e 
mensuráveis.

Ação 
(ATÉ 10 PONTOS)
Essa área avalia até que ponto o programa ofereceu suporte 
aos objetivos originais e o nível de competência e de 

proficiência demonstrado na execução.

CATEGORIA 1: MARKETING
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Criatividade 
(ATÉ 10 PONTOS)
A criatividade está ligada ao desenvolvimento de um conceito 
original ou à formulação de uma abordagem inovadora de um 
programa conhecido ou de um esforço de marketing.

Resultados 
(ATÉ 10 PONTOS)
Os resultados revelam com que competência as ações do 
programa foram mensuradas, documentadas e comunicadas, 
e até onde elas apoiaram os objetivos definidos no programa.

Orçamento e Relação Custo-Benefício 
(ATÉ 10 PONTOS)
A avaliação do orçamento é essencial para a devida 
alocação de recursos dentro do plano de marketing geral. 
A relação custo-benefício avalia a adequação com que 
os fundos do shopping center/empresa foram gastos para 
cumprir os objetivos definidos. Essencialmente, os recursos 
certos foram investidos nos esforços corretos para gerar os 
melhores resultados possíveis?

Programas e planos estratégicos que incluam sites, campanhas 
on-line de fixação da marca, mídias sociais (blogues, sites 
de mídia social) e/ou marketing em dispositivos móveis 
(mensagens de texto, sites para dispositivos móveis, diretórios 
de dispositivos móveis, etc.) para atingir os objetivos de 
comunicação de marca e marketing de um shopping ou 
empresa. Os programas também podem incluir boletins 
eletrônicos, e-mails ou outros tipos de comunicação digital. 
Os links de sites ou FTPs ativos devem ser fornecidos nas 
inscrições. Para inscrição de sites, o link de uma homepage e 
até três páginas adicionais devem ser incluídos na inscrição.

CATEGORIAS DE PREMIAÇÃO
Mídias Sociais Digitais
O uso mais inovador e eficaz de uma única forma de mídia 
social ou tecnologia digital para atingir os objetivos da 
estratégia de mídia/marketing. Isso pode englobar: Facebook, 
Twitter, YouTube, blogues, códigos QR, aplicativos, LinkedIn, 
Foursquare, Yelp, serviços baseados na localidade, sites, sites 
de comércio eletrônico, propaganda em dispositivos móveis, 
e-mail, etc.

Tecnologias Emergentes
Melhor uso de componente móvel, interativo ou qualquer outro 
tipo de componente on-line que crie uma experiência com a 
marca. Isso pode englobar quiosques interativos, tecnologia 
GPS, medições de tráfego, métodos de pesquisa, construções 
inteligentes, administração do estacionamento ou outro 
marketing ambiental que solicite a interação do usuário.

Campanhas Digitais Integradas
As campanhas devem consistir em 3 (três) componentes de 
tecnologia digital diferentes. Isso poderá incluir e-mail, sites, 
mídia social, vídeo, aplicativos, códigos QR, blogues e 
anúncios em dispositivos móveis, entre outras opções.

CLASSIFICAÇÕES DOS PRÊMIOS
• Shopping Center 
• Corporação, Empresa ou Grupo de Shoppings*

*As empresas podem optar pela inscrição de programas em 
grupo ou compartilhados em qualquer categoria. As inscrições 
devem documentar como tais esforços trouxeram benefícios 
tanto para o shopping em questão como para a empresa ou 
grupo. Além disso, todas as inscrições que refletirem esforços 
de marketing corporativo também deverão usar esta categoria.

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
A pontuação máxima é 50. Todos os juízes utilizam as 
mesmas diretrizes para avaliar a força do programa. Leve essa 
informação em consideração ao elaborar a sua inscrição. As 
inscrições são pontuadas com base nos seguintes critérios:

Situação e Objetivos Comerciais 
(ATÉ 20 PONTOS)
Essa área fundamental lida com a perspectiva do 
comportamento do consumidor no espaço digital e a 
habilidade de se conectar a ele usando ferramentas não 
tradicionais. Será avaliado o uso demonstrado dos canais 
digitais para orientar o envolvimento e o alcance. A métrica 
obtida por canal, associada a uma “visão” objetiva clara para 
influenciar as compras e a interação social do consumidor com 
a propriedade/empresa, será uma determinação de sucesso.

Ação 
(ATÉ 10 PONTOS)
Essa área avalia até que ponto o programa ofereceu suporte 
aos objetivos originais e à análise da Situação, e o nível de 
competência e de proficiência demonstrado na Ação.

Resultados 
(ATÉ 10 PONTOS)
Os resultados revelam com que competência as ações do 
programa foram mensuradas, documentadas e comunicadas, 
e até onde elas apoiaram os objetivos definidos no programa.

Orçamento e Relação Custo-Benefício 
(ATÉ 10 PONTOS)
Embora considere-se que as ferramentas de Novas Mídias têm 
uma relação custo-benefício relativamente boa em comparação 
com o marketing tradicional, como ocorre com a propaganda, 
continua sendo importante demonstrar o uso responsável 
de recursos e investimentos em relação aos orçamentos de 
marketing em geral. Essencialmente, a relação custo-benefício 
avalia a adequação com que os fundos do shopping center/
empresa foram gastos para cumprir as metas definidas.

CATEGORIA 2: NOVAS MÍDIAS



7

2022 100511

Programa e iniciativas destinados a gerar receitas que 
aumentam, de forma direta, a renda operacional líquida 
(NOI - Net Operating Income) de um shopping center ou de 
uma empresa. Podem incluir patrocínios, alianças, venda 
de propaganda, vendas ou outras fontes de renda não 
tradicionais ou complementares. Pode incluir locação criativa 
ou inovadora e/ou programas de leasing especializado, 
incluindo esforços de retenção de locatários específicos. 
Esta categoria também pode incluir exemplos exclusivos 
de eficiência operacional ou outras medidas de redução 
de custos que resultaram na redução de despesas e/ou 
aumentaram a receita do proprietário do shopping. Embora 
o objetivo seja o aumento da renda operacional líquida, são 
dignos de nota os programas bem-sucedidos desta categoria, 
os quais demonstrarão uma abordagem inovadora executada 
dentro dos padrões da marca, incluindo expectativas 
de qualidade de propriedade e a tomada de decisões 
estratégicas em geral.

CATEGORIAS DE PREMIAÇÃO
Marketing e Marketing de Parceira e Não 
Tradicional
Programas de marketing que melhoram diretamente 
os resultados financeiros em uma direção estratégica 
demonstrada e documentada, claramente definida. Podem 
incluir patrocínios, alianças entre parceiros que substituem ou 
aliviam os gastos com marketing, venda de propaganda ou 
outras fontes de renda não tradicionais ou complementares.

Equipe em Geral/Operações
Esta classificação destacará exemplos exclusivos e não 
convencionais de eficiência operacional ou outros tipos de 
medidas de redução de custos que resultaram na redução 
de despesas e/ou aumentaram a receita do shopping. Esta 
classificação também reconhecerá as contribuições da equipe 
como um todo, demonstrando um enfoque documentado no 
objetivo por parte de cada membro da equipe e o apoio 
coletivo entre os membros durante a execução, avaliação e 
revisão do plano, tendo em vista uma melhora do aumento da 
renda operacional extremamente bem-sucedida.

Contratos de locação
Locação criativa ou inovadora e/ou programas de locação 
especializados, inclusive esforços de retenção de locatários 
específicos.

CLASSIFICAÇÕES DOS PRÊMIOS
• Shopping Center 
• Corporação, Empresa ou Grupo de Shoppings*

*As empresas podem optar pela inscrição de programas em 
grupo ou compartilhados em qualquer categoria. As inscrições 
devem documentar como tais esforços trouxeram benefícios 
tanto para o shopping em questão como para a empresa ou 
grupo. Além disso, todas as inscrições que refletirem esforços 
de marketing corporativo também deverão usar esta categoria.

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
A pontuação máxima é 50. Todos os juízes utilizam as 
mesmas diretrizes para avaliar a força do programa. Leve essa 
informação em consideração ao elaborar a sua inscrição. As 
inscrições são pontuadas com base nos seguintes critérios:

Situação e Objetivos Comerciais 
(ATÉ 10 PONTOS)
Essa área fundamental lida com uma oportunidade comercial 
ou uma questão a ser solucionada através de visão 
operacional em geral, uso demonstrado de pesquisa e dados 
financeiros do shopping para identificar intenção estratégica e 
concretização de objetivos realistas e mensuráveis.

Ação 
(ATÉ 10 PONTOS)
Esta área avalia até que ponto o programa ofereceu suporte 
ao objetivo original de aumento da renda operacional líquida 
através do uso de decisões estratégicas e de ação que dê 
suporte e aprimore os padrões comerciais e a marca.

Inovação 
(ATÉ 10 PONTOS)
A Inovação se refere à ação de ideias criativas e exclusivas 
estabelecidas na necessidade comercial. Apesar de o eixo 
principal ser o Aumento da Renda Operacional Líquida, a 
inscrição deverá demonstrar uma abordagem inovadora para 
atingir os objetivos comerciais.

Resultados 
(ATÉ 20 PONTOS)
Os resultados revelam com que competência as ações do 
programa foram mensuradas, documentadas e comunicadas, 
e até onde elas apoiaram os objetivos definidos no programa 
e o aumento da renda operacional líquida.

CATEGORIA 3: AUMENTO DA 
RENDA OPERACIONAL LÍQUIDA
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DESCRIÇÃO DA INSCRIÇÃO
A Descrição da Inscrição é usada para compor o comentário 
sobre as inscrições do finalista e dos ganhadores (máximo 
de 100 palavras). A descrição da inscrição poderá ser 
visualizada pelos juízes.

IMAGENS PARA APRESENTAÇÃO DA 
PREMIAÇÃO
Faça o upload de até 12 imagens referentes à sua inscrição.

•  Essas imagens não serão visualizadas pelos juízes, mas, se 
a sua inscrição receber um Prêmio de Ouro ou um Prêmio de 
Prata do ICSC para Shopping Centers da América Latina, 
algumas delas serão usadas para exibir sua inscrição na 
apresentação da premiação, no site do ICSC e na revista 
Shopping Centers Today.

•  As fotografias protegidas por direitos autorais devem ser 
acompanhadas de uma autorização do detentor dos direitos 
autorais e de quaisquer preferências referentes aos créditos.

•  As imagens devem incluir várias fotos da implementação do 
programa e dos materiais de suporte.

•  Formatos de arquivos de imagens aceitos: Photoshop, 
.TIFF, .PNG, .EPS, .JPEG (compactação baixa ou nenhuma 
compactação)

•  Tamanho mínimo de 640x480 pixels, com 72 dpi ou mais. 
De preferência, alta resolução, aproximadamente 300 dpi, 
no tamanho mínimo de 5x7 polegadas.

Obs.: Teste as imagens, visualizando-as após o upload. 

RESUMO
O Entry Summary (Resumo da Inscrição) é basicamente o Plano 
de Marketing da inscrição.
•  O Resumo da Inscrição está limitado a quatro páginas, 

sendo uma página para cada elemento do Resumo (máximo 
de 500 palavras por página).

•  Ele inclui: Situação, Ação, Resultado e Orçamento
•  Facilite a análise por parte dos juízes, fornecendo uma 

inscrição de leitura fácil.

Recomendamos o uso de tópicos com pontos (marcadores) em 
vez de parágrafos narrativos.

Categoria 1: Marketing Tradicional
Situação e Objetivos de Marketing
Informações sobre o contexto que o inspirou a criar 
e implementar o programa ou o projeto. Comente as 
oportunidades ou os problemas atípicos que influenciam suas 
metas, estratégias e táticas.

Ação
Dê uma descrição detalhada da “ação” (alguma coisa 
executada ou feita) que foi realizada com base na situação 
existente na sua propriedade ou empresa.

Resultados
Os resultados devem ser específicos ou quantitativos. Mostre 
fatos documentados resultantes da implementação. Informe 
ganhos em vendas como percentuais, definidos como vendas 
comparáveis ou vendas totais, e inclua o período de medição 
(quando possível, mostre os números reais nos quais os 
percentuais se baseiam). Você também pode incluir contagens 
de tráfego.

Os resultados dos materiais de divulgação devem ser 
mostrados apenas em termos de tempo real e espaço 
recebido, e não estimados nem explicados usando valores 
derivados de fórmulas. Quem se inscrever terá que fornecer 
um Publicity Summary (Resumo dos materiais de divulgação) 
na seção Publicity (Materiais de divulgação), que poderá 
ser resumida na página de resultados, se forem fornecidas 
amostras de materiais de divulgação. Seus resultados devem 
refletir a integridade pretendida na declaração de ética do 
Entrant Form (Formulário de Inscrição). A apresentação de 
dados de retorno de investimento é sugerida para inscrições 
feitas para promoção de vendas e eventos, e aumento 
da renda operacional líquida. O retorno de investimento 
demonstra o retorno dólar a dólar que é obtido com os seus 
esforços e os recursos empregados.

Orçamento e Relação Custo-Benefício 
Resultante
Uma lista detalhada de uma página (num documento em 
Adobe PDF ou Microsoft Word) com o gasto em dólares para 
implementar o seu plano. Todas as despesas, sejam elas 
diretas ou indiretas, devem ser incluídas. Devem ser incluídos 
todos os custos de produção, mídias, encargos trabalhistas, 
taxas, serviços e pequenas despesas. Liste despesas de 
doações separadamente e não as inclua nas despesas totais 
reais. Deverá ser fornecida explicação para qualquer redução 
de custos ou ganho incomum. Para campanhas em conjunto, 
indique os custos para cada participante. Os fundos recebidos 
de patrocinadores não devem ser subtraídos do total de 
despesas ao calcular o percentual de orçamento alocado. 
Inclua todas as taxas de criatividade cobradas por fotógrafos 
e as taxas de agências no seu resumo de despesas.

Obs.: Você também deve mostrar as despesas como um 
percentual do orçamento total de marketing para o ano. O 
não cumprimento dessa condição poderá causar um efeito 
negativo na pontuação da inscrição.

Categoria 2: Novas Mídias
Contexto e Objetivos de Marketing
Forneça informações sobre a situação do seu shopping ou 
empresa e o que o levou a usar a programação de Novas 
Mídias como principal ferramenta no plano de marketing. 
Explique as razões para escolher uma ferramenta digital ou 
várias delas e forneça seus objetivos ou métricas básicas para 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  (Categorias 1, 2 e 3)



9

2022 100511

orientar o comportamento do consumidor de alcance para 
envolvimento e depois para compras, etc.

Ação
Descreva o plano de implementação e os componentes das 
ações. Explique o processo de tomada de decisões criativas 
e as maneiras inovadoras nas quais usou as oportunidades 
de Novas Mídias. Seja claro quanto ao uso de cada canal 
digital, fazendo referência às suas metas e aos seus objetivos.

Resultados
Defina com clareza seus resultados gerais na orientação 
do comportamento do cliente. Se você usar mais de uma 
ferramenta digital, detalhe os resultados para cada uma delas, 
por exemplo, os fãs no Facebook aumentaram de X para X, 
ou os downloads de aplicativos passaram de X para X, etc. 
Informe os ganhos de vendas como percentuais, definidas 
como vendas comparáveis ou vendas totais, e inclua o 
período de medição (quando possível, mostre os números reais 
em que os percentuais se baseiam). Você também pode incluir 
contagens de tráfego.

Orçamento e Relação Custo-Benefício 
Resultante
Uma lista detalhada de uma página (num documento em 
Adobe PDF ou Microsoft Word) com o gasto em dólares para 
implementar o seu plano. Todas as despesas, sejam elas 
diretas ou indiretas, devem ser incluídas. Devem ser incluídos 
todos os custos de produção, mídias, encargos trabalhistas, 
taxas, serviços e pequenas despesas. Liste despesas de 
doações separadamente e não as inclua nas despesas totais 
reais. Deverá ser fornecida explicação para qualquer redução 
de custos ou ganho incomum. Para campanhas em conjunto, 
indique os custos para cada participante. Os fundos recebidos 
de patrocinadores não devem ser subtraídos do total de 
despesas ao calcular o percentual de orçamento alocado. 
Inclua todas as taxas de criatividade cobradas por fotógrafos 
e as taxas de agências no seu resumo de despesas. 

Obs.: Você também deve mostrar as despesas como um 
percentual do orçamento total de marketing para o ano. O 
não cumprimento dessa condição poderá causar um efeito 
negativo na pontuação da inscrição.

Categoria 3: Aumento da Renda Operacional 
Líquida
Contexto e Objetivos Comerciais
Uma descrição da oportunidade comercial ou do problema 
a ser solucionado deve ser formulada com clareza. Inclua 
informações históricas que possam ter impactado/causado 
a necessidade desse programa. Descreva a situação no 
que se refere à categoria de inscrição, seja para uma 
disciplina específica (marketing, operações, locação, leasing 
especializado) ou uma abordagem da equipe em geral. 
As metas de receita ou operacionais devem ser claramente 

definidas e quantificadas. Quando apropriado, forneça 
um panorama completo dos cenários de parceria/aliança 
possíveis que estavam disponíveis e uma explicação das 
decisões tomadas. É importante demonstrar as razões e a 
vantagem competitiva das suas decisões estratégicas para 
orientar o aumento da renda operacional líquida.

Ação
Dê uma descrição detalhada da “ação” (alguma coisa 
executada ou feita) que foi realizada com base na situação 
existente na sua propriedade ou empresa. Forneça uma 
explicação geral das funções dentro da equipe, quando 
apropriado, e as contribuições individuais para o cumprimento 
dos objetivos. Certifique-se de apresentar a inovação, e o 
processo e a execução da idealização criativa, bem como a 
qualidade de implementação, segundo medição com padrões 
da propriedade/empresa e fixação da marca.

Resultados
Os resultados do Aumento da Renda Operacional Líquida 
devem ser apresentados como uma melhoria percentual em 
relação ao período de relatório anterior. Além disso, informe 
a melhoria como percentual dentro de um item de linha 
impactado, ou seja, operações, locações, marketing ou todas. 
Se possível, mostre os números reais, além de apresentar o 
percentual. Adicionalmente, liste quaisquer resultados não 
referentes ao Aumento da Renda Operacional Líquida e que 
tenham se tornado uma consequência desse programa; por 
exemplo, vendas, tráfego, publicidade, mais oportunidades 
de parceria, etc. Essas informações adicionais demonstrarão 
o impacto que o enfoque no aumento da renda operacional 

líquida tem no sucesso geral do shopping. 

Obs.: Seus resultados devem refletir a integridade 
pretendida na declaração de ética do Entrant Form 
(Formulário de Inscrição).

Resumo Financeiro
Algumas vezes é preciso dinheiro para fazer dinheiro. Se 
você gastou dinheiro no seu programa de Aumento da 
Renda Operacional Líquida, forneça uma lista detalhada de 
uma página (num documento em Adobe PDF ou Microsoft 
Word) do gasto real em dólares. Detalhe as despesas com 
base no impacto na renda operacional líquida, incluindo as 
ferramentas de marketing usadas, operações que incluem 
despesas com empregados, empreiteiras ou fornecedores 
e outras despesas necessárias para alcançar o objetivo. 
Demonstre o ganho líquido em dólares na renda operacional 
líquida, seja através do aumento da receita, da redução nas 
despesas operacionais ou outros.

Obs.: Mostre as despesas como um percentual do orçamento 
total impactado. Se não houve um gasto em dólares, indique 
isso nesta página.
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SEÇÃO DE DOCUMENTOS
Publicidade
Inclua na documentação um arquivo digital para toda a 
publicidade. A seção Advertising (Publicidade) tem que conter 
imagens de amostras impressas de elementos de propaganda. 
Esse arquivo pode conter quantas páginas forem necessárias 
e estar em um dos dois formatos aceitáveis. Um deles é 
o formato de documento do Microsoft Word. O outro é o 
formato de arquivo do Adobe PDF. O arquivo não deve ter 
mais que 20 MB. Formato de arquivo preferido: PDF com 
baixa resolução de tela.

•  As primeiras páginas do arquivo têm que conter um resumo 
de toda a publicidade. Ao lado de cada elemento, indique 
se ele foi incluído no arquivo enviado. Liste todas as 
publicações em que os seus anúncios apareceram.

•  Inclua apenas uma amostra ou uma página da publicação 
para cada anúncio. (Os anúncios que não foram veiculados 
durante o período de qualificação não podem ser incluídos 
no documento.)

•  Imagens de catálogos, panfletos e outros elementos, como 
brochuras de contratos de locação, são aceitos.

•  Imagens de elementos tridimensionais, como broches, 
balões, bolsas de compras ou canetas são aceitas.

•  Na seção Website (Sites da Web), você pode incluir até 5 
hyperlinks de páginas da Web referentes à sua inscrição, 
no formato de publicidade ou de serviço ao cliente.

•  Nesta seção, não é possível enviar vídeos nem áudios. 
Consulte a seção Áudio e Vídeo.

Obs.: Teste o arquivo, visualizando-o após o upload, pois 
ele será usado para julgamento. Certifique-se de que é 
possível ler todos os materiais do arquivo quando são 
visualizados na tela, como, por exemplo, a cópia de um 
anúncio.

Seção de Novas Mídias
Esta seção pode ser usada tanto para programas 
independentes de Novas Mídias quanto para um componente 
individual de programas de Marketing Tradicional, ou seja, o 
seu site foi usado como parte da campanha de propaganda 
tradicional. Esta seção permite adicionar até cinco links, se 
estes estiverem relacionados com a sua inscrição, a fim de 
que os juízes os visualizem. Os links devem ir diretamente 
para as páginas relevantes. Não inclua o link do site do seu 
shopping center (ou outros sites), a menos que ele contenha 
elementos pertinentes à sua inscrição. Se a sua inscrição se 
referir a um programa baseado na Web, é interessante que 
você use o botão Print Screen (Imprimir tela) do seu teclado 
para copiar e colar páginas da Web na seção Supplemental 
Information (Informações complementares). Se o site foi 
usado para uma inscrição na categoria Aumento da Renda 
Operacional Líquida, siga as instruções. Caso contrário, você 
pode omitir esta seção da sua inscrição.

Obs.: Teste os hyperlinks, pois serão usados para 
julgamento.

Materiais de Divulgação
Inclua na documentação um arquivo digital com todos os 
materiais de divulgação. Esse arquivo pode conter quantas 
páginas forem necessárias e estar em um dos dois formatos 
aceitáveis. Um deles é o formato de documento do Microsoft 
Word. O outro é o formato de arquivo do Adobe PDF. O 
arquivo não deve ter mais que 20 MB.

Formato de arquivo preferido: PDF com baixa resolução de 
tela. As primeiras páginas do arquivo têm que conter um 
resumo de todos os materiais de divulgação. Ao lado de cada 
elemento, indique se ele foi incluído no arquivo enviado. O 
resumo deve incluir:

•  Nome da publicação/estação transmissora/site da Web
•  Data da publicação/transmissão
•  Quantidade de espaço/tempo de cobertura recebida 

(polegadas da coluna para impressão e sites da Web, 
minutos e segundos para transmissão)

•  Público pretendido para os esforços de Relações Públicas 
e o número de pessoas/impressões atingidos dentro do 
público-alvo

•  Indique se cada um desses esforços foi incluído no arquivo 
enviado ou na seção Áudio e Vídeo.

•  A seção Publicity (Materiais de divulgação) pode conter 
imagens de novos clippings (originais ou cópias).

•  Cada página do arquivo de materiais de divulgação deve 
indicar a data e a fonte de cada clipping de notícias 
incluído:

•  Se inúmeros artigos semelhantes tiverem sido publicados, 
envie uma amostra representativa.

•  Realce a parte da matéria impressa que se refere à sua 
inscrição.

•  As páginas da Web com materiais de divulgação devem 
ser copiadas e coladas no seu documento. 

•  Use a tecla Print Screen para copiar as páginas da Web.
•  A cobertura em rádio e televisão pode incluir anúncios de 

serviços públicos e histórias, que podem ser enviadas para 
a seção Áudio e Vídeo. Nesta seção, não é possível enviar 
vídeos nem áudios.

•  O resultado final dos materiais de divulgação deve referir-
se diretamente às necessidades e aos objetivos iniciais do 
programa.

Obs.: Teste o arquivo, visualizando-o após o upload, pois 
ele será usado para julgamento. Certifique-se de que é 
possível ler todos os materiais do arquivo quando são 
visualizados na tela, como, por exemplo, a cópia de um 
anúncio.

Documentação
Inclua um arquivo digital que tenha até 15 páginas de 
informações e imagens relativas à sua inscrição. Essas 
informações devem fornecer evidências documentais do seu 
programa que não tenham sido mostradas no arquivo de 
publicidade ou de materiais de divulgação.

•  Esse arquivo pode estar em um dos dois formatos aceitáveis. 
Um deles é o formato de documento do Microsoft Word. 
O outro é o formato de arquivo do Adobe PDF. O formato 
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escolhido deve ter baixa resolução, preferencialmente 
limitando o tamanho do arquivo a 20 MB. 

•  Use as 15 páginas para documentar e ilustrar sua inscrição. 
As páginas devem destacar fotos e amostras que mostrem 
a implementação real do programa, do modo como ela se 
desenrolou. Você deve documentar a execução de modo 
a comprovar sua respectiva realização, fazendo um relato 
com evidências apropriadas e relevantes. É possível incluir 
um breve título por página.

•  Também é possível incluir imagens de materiais de suporte, 
como cartas, brochuras, anúncios publicados dentro do 
período de qualificação, fotos de eventos, esclarecimentos, 
materiais de divulgação e notas à imprensa. As imagens 
podem documentar elementos tridimensionais, como 
balões, canetas, broches, bolsas de compras e materiais 
promocionais.

Obs.: Teste o arquivo, visualizando-o após o upload, 
pois ele será usado para julgamento. Certifique-se de 
que é possível ler os materiais do arquivo quando são 
visualizados na tela.

ÁUDIO E VÍDEO
•  Você só pode enviar um arquivo de áudio e/ou um arquivo 

de vídeo por inscrição.
•  O arquivo de áudio ou vídeo pode referir-se à publicidade 

ou aos materiais de divulgação da sua inscrição.
•  Todos os exemplos de publicidade e de material de 

divulgação têm que aparecer nos mesmos arquivos de áudio 
ou vídeo.

•  Cada arquivo pode ter, no máximo, cinco minutos de 
conteúdo. Os juízes assistirão ou escutarão apenas os cinco 
primeiros minutos de cada arquivo.

•  Formatos de arquivos de áudio aceitos: .mp3, .wav, .wma, 
.avi, .wmv, .aiff. Não ultrapasse o limite de 5 MB.

•  Formatos de arquivos de vídeo aceitos: .mpeg, .mpg, 
.wmw, quicktime. Não ultrapasse o limite de 75 MB.

•  Tamanho recomendado: 320 x 240 pixels, 29,97 fps. 
Tamanho máximo: 640 x 480 pixels, 29,97 fps.

•  Você pode fornecer um filme editado e narrado com eventos 
reais, material de divulgação e publicidade, desde que o 
clipe de vídeo não ultrapasse o limite de cinco minutos.

Obs.: Teste seus arquivos, pois eles serão usados para 
julgamento. Se o vídeo/áudio for reproduzido no player 
de vídeo padrão, o teste será um sucesso. Se o áudio/
vídeo não for redimensionado e reproduzido, precisará ser 
reformatado, a fim de que os juízes possam reproduzi-lo. 
Solicite à agência ou à produtora de vídeos que criou o 
arquivo a reformatação de acordo com as especificações 
acima.

Essa categoria tem por objetivo reconhecer propriedades 
varejistas de nível mundial pela criatividade do projeto e do 
desenvolvimento.

CATEGORIAS DE PREMIAÇÃO
Reformas/Expansões 
Envolvendo um projeto existente envolvendo um projeto 
varejista inteiro (como em uma transformação em shopping 
center confinado) ou uma única fase de um projeto varejista 
(como em um acréscimo). A reforma ou expansão deve estar 
concluída, e o projeto deve estar totalmente em funcionamento 
dentro do período de 1o de junho de 2012 e 1o janeiro de 
2014.

Novos Empreendimentos
As inscrições devem se referir a um novo e específico projeto 
varejista, concluído e inaugurado entre 1o de junho de 2012 
e 1o janeiro de 2014.

Prêmio de Projeto Sustentável
Um prêmio será concedido se o júri decidir que um projeto 
atingiu um nível significativo de sustentabilidade no projeto e 
na construção do projeto.

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
A pontuação máxima é 100. O sucesso econômico do 
projeto e a qualidade do design estão entre os critérios de 
julgamento.

Apresentação do Material da Inscrição 
(ATÉ 5 PONTOS)
•  Conceito geral do projeto como um todo
•  Qualidade
•  Completude
•  Concisão e embasamento em fatos

Uso do Terreno 
(ATÉ 10 PONTOS)
•  Plano mestre do local
•  Configuração e layout
•  Circulação, estacionamento e acessibilidade
•  Resposta contextual

Projeto 
(ATÉ 35 PONTOS)
•  Entradas
•  Combinação de cores
•  Iluminação
•  Materiais internos e acabamentos
•  Sinalização interna
•  Vitrines das lojas

CATEGORIA 4: PROJETO E 
DESENVOLVIMENTO
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•  Materiais externos e acabamentos
•  Sinalização externa e mapas do tipo “Você está aqui!”
•  Paisagismo

Metas de Desenvolvimento 
(ATÉ 20 PONTOS)
•  Compatibilidade com o mercado
•  Mix de mercadorias
•  Nível de ocupação
•  Aluguel médio
•  Incentivos financeiros em favor do locatário/Luvas
•  Orçamento x Real
•  Programado x Real

Produtividade/Desempenho Financeiro 
(ATÉ 10 PONTOS)
•  Produtividade das vendas
•  Custos de manutenção das áreas comuns
•  Ocupação no momento do envio da solicitação

Inovação 
(ATÉ 20 PONTOS)
•  Grau de dificuldade
•  Inovação
•  Aceitação por parte da comunidade

Projeto Sustentável 
(ATÉ 5 PONTOS DE BÔNUS)
•  Locais sustentáveis
•  Eficiência do uso da água
•  Energia e atmosfera
•  Materiais e recursos
•  Qualidade do ambiente interno (QAI)
•  Inovação no projeto

Descrição da Inscrição
A Descrição da Inscrição é usada para compor o comentário 
sobre as inscrições do finalista e dos ganhadores (máximo 
de 100 palavras). A Descrição da Inscrição poderá ser 
visualizada pelos juízes.

Tipo de projeto (Marque todos os itens que se aplicam.)

 Vizinhança 
 Comunitário 
 Shopping de estilo de vida 
 Shopping regional 
 Shopping super-regional 
 Shopping temático 
 Outlet

Características físicas do projeto (Marque todos os 
itens que se aplicam.)

Shopping 
 Shopping a céu aberto 
 Shopping híbrido 
 Outro (Especifique) _______________________

Número de andares _______________________

Área comercial do projeto (Selecione uma)

 Suburbana 
 Distrito Comercial Urbano Central 
 Distrito Comercial Urbano Não Central 
Rural 
 Área de classe média 
 Outra (especificar)  _____________

População da área comercial primária: 
Tamanho (raio) _________

Número de habitantes _________

População da área comercial secundária: 
Tamanho (raio) _________

Número de habitantes _________

Se for o caso, percentual anualizado previsto de compradores 
que virão de fora da área comercial (por exemplo, turistas e 
congressistas) _____________% de compradores

Número de vagas disponíveis no 
estacionamento ___________

Se houver estacionamento vertical, liste a capacidade 
de veículos e o número de níveis da estrutura de 
estacionamento, descrevendo, sucintamente, como a estrutura 
se conecta ao shopping center (máximo de 100 palavras) 
___________________

INFORMAÇÕES GERAIS (Seção Detalhada)



13

2022 100511

Total de lojas varejistas 
(Exceto âncoras) _____________

(Incluindo âncoras) _____________

Principais locatários (liste os principais locatários e a ABL do 
espaço ocupado e descreva os tipos de operações varejistas, 
por exemplo, loja de departamentos, grandes varejistas, 
cinema com várias salas de projeção, supermercado, etc.)  
_____________________________________

INFORMAÇÕES SOBRE O SHOPPING CENTER 
Todas as dimensões devem ser expressas em metros 
quadrados.

Reformas/Expansões
Espaço varejista total

Antes da reforma/expansão: _____ metros quadrados

Após reforma/expansão: _____ metros quadrados

Diferença líquida — positiva ou (negativa): _____ metros 
quadrados

Área bruta locável (ABL) (Espaço de pequenas lojas, exceto 
âncoras)

Antes da reforma/expansão: _____ metros quadrados

Após reforma/expansão: _____ metros quadrados

Diferença líquida — positiva ou (negativa): _____ metros 
quadrados

Metragem total do local

Antes da reforma/expansão: _____ metros quadrados

Após reforma/expansão: _____ metros quadrados

Diferença líquida — positiva ou (negativa): _____ metros 
quadrados

Programação de Desenvolvimento
Data de inauguração do shopping center original: 
_____________

Data de inauguração da reforma/expansão do shopping 
center: _____________

Novos Empreendimentos
Espaço varejista total: _____ metros quadrados

Metragem total do local: _____ metros quadrados

Área bruta locável (ABL) (Espaço de pequenas lojas, exceto 
âncoras) _____ metros quadrados

Programação de Desenvolvimento
Data de inauguração _____________

CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES 
FINANCEIRAS
O comitê utilizará as informações financeiras fornecidas apenas 
com a finalidade de avaliar a solicitação. As informações 
financeiras não serão publicadas de nenhuma forma.

Aluguel e venda de ABL de pequenas lojas (exceto lojas de 
departamentos e outros usos que não sejam de varejo, nem de 
entretenimento, como escritórios, hotéis, residências, etc.)

Reformas/Expansões
Percentual de aumento da média anual do aluguel mínimo por 
metro quadrado desde antes da Reforma/Expansão até após 
Reforma/Expansão: (Marque um item.)

 Menos de 5% 
 De 5% a 10% 
 De 10% a 15% 
 De 15% a 20% 
 De 20% a 25% 
 Mais de 25%

Após a conclusão da Reforma/Expansão, qual foi o aumento 
das vendas por metro quadrado após o primeiro ano? 
(Marque um item.)

 Menos de 5% 
 De 5% a 10% 
 De 10% a 15% 
 De 15% a 20% 
 De 20% a 25% 
 Mais de 25%

ABL desocupada: Espaço de pequenas lojas fechadas para 
negócios, mostrado como percentual da ABL:

Antes da reforma/expansão:  _____________%

Na data da reabertura:  _____________%

Na data do envio da solicitação:  _____________%

Média anualizada das despesas de manutenção das áreas 
comuns, seguro e impostos da ABL por metro quadrado por 
mês antes da reforma/expansão:

$_____________ por metro quadrado

Média anual das despesas de manutenção das áreas comuns, 
seguro e impostos da ABL por metro quadrado por mês após a 
reforma/expansão:

$_____________ por metro quadrado

Novos Empreendimentos
Média anual do aluguel mínimo por metro quadrado por mês 
(marque um item):

 Menos de $25 
 De $26 a $35 
 De $36 a $45 
 De $46 a $55 
 De $56 a $100 
 Mais de $101
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Qual foi o aumento das vendas anuais por metro quadrado 
após o primeiro ano? (Marque um item.)

 Menos de 5% 
 De 5% a 10% 
 De 10% a 15% 
 De 15% a 20% 
 De 20% a 25% 
 Mais de 25%

ABL desocupada: Espaço de pequenas lojas fechadas para 
negócios, mostrado como percentual da ABL:

Na data da inauguração _____________%

Na data do envio da solicitação _____________%

Média anual das despesas de manutenção das áreas comuns, 
seguro e impostos da ABL por metro quadrado por mês após a 
reforma/expansão: $_____________ por metro quadrado

RESUMO
As perguntas a seguir destacam os pontos que explicam por 
que o seu projeto merece ganhar um prêmio. Suas respostas 
servirão de base para a avaliação dos juízes do seu projeto 
e devem ser concisas. Observe o número máximo de palavras 
de cada resposta.

•  Descreva as características do projeto que você está 
submetendo a julgamento. (Máximo de 500 palavras)

•  De que maneira você acha que outros empreendedores 
imobiliários podem ser beneficiar da sua experiência? 
(Máximo de 250 palavras)

•  O empreendedor imobiliário teve que fazer um investimento 
na comunidade? Se isso aconteceu, explique o que teve 
que ser feito e qual foi o impacto na comunidade. (Máximo 
de 250 palavras)

•  Quais fontes de investimento foram usadas para financiar o 
projeto? (Máximo de 250 palavras)

•  Por que você sente que o projeto merece um prêmio? 
(Máximo de 250 palavras) 

Reformas/Expansões Somente
•  Explique por que o proprietário decidiu reformar ou expandir 

o shopping center. Inclua uma descrição das condições que 
existiam antes da reforma ou da expansão (condição física, 
vendas, mix de locatários, índice de desocupação, etc.). 
(Máximo de 250 palavras)

•  Descreva como a reforma ou a renovação mudou essas 
condições. (Máximo de 250 palavras)

•  Na sua opinião, quais são as principais razões para o 
sucesso do projeto? Por quê? (Máximo de 250 palavras)

•  Como você determinou o sucesso comercial do projeto? 
(Cite estatísticas anteriores e posteriores que corroborem sua 
afirmação.) (Máximo de 250 palavras)

•  Se o shopping center foi mantido aberto durante a 
construção, explique quais medidas foram tomadas para 
assegurar a segurança dos lojistas e o tráfego dos principais 
lojistas e qual foi o impacto do trabalho nos negócios. 
(Máximo de 250 palavras)

•  Além das melhorias físicas, quais medidas complementares 
foram tomadas para aprimorar o shopping center? (Máximo 
de 250 palavras)

•  Descreva as novas abordagens de marketing e/ou de 
renovação de contratos de locação que foram implementadas 
com sucesso nesse período. (Máximo de 250 palavras)

Novos Empreendimentos Somente
•  Explique quais problemas específicos de projeto e de 

construção foram solucionados ou como foram estabelecidos 
novos padrões nessas duas fases. (Máximo de 250 
palavras)

•  Descreva os motivos que você acha que foram importantes 
para o sucesso do projeto (melhorias ambientais, utilização 
do espaço, custos de construção, etc.). (Máximo de 250 
palavras)

•  De que maneira você acha que os seus esforços trouxeram 
benefícios para o shopping center? E para a comunidade? 
(Máximo de 250 palavras)

SUSTENTABILIDADE
Um Prêmio para Projeto Sustentável será concedido, se 
o júri decidir que um projeto atingiu um nível significativo 
de sustentabilidade no design e na construção. Serão 
considerados os empreendedores varejistas que empregarem 
técnicas de projeto inovadoras e atingirem um desempenho 
ambiental excepcional.

•  O seu projeto tem as certificações ISO, LEED, ARUP ou 
BREEAM? 
Sim __  Não __ 
Caso tenha, em qual nível? ____________ (Máximo de 250 
palavras)

•  Descreva a abordagem de sustentabilidade do shopping, 
como o uso de energia e água, o ambiente interno, 
poluição, transporte, materiais, lixo, ecologia processos de 
gerenciamento. (Máximo de 500 palavras)

IMAGENS PARA APRESENTAÇÃO DA PRE-
MIAÇÃO
Faça o upload de até 20 imagens referentes à sua inscrição.

•  Essas imagens não serão visualizadas pelos juízes, mas 
serão usadas na preparação da apresentação, se a sua 
inscrição for uma das vencedoras do prêmio. Elas também 
serão usadas para exibir sua inscrição no site do ICSC e na 
revista Shopping Centers Today.

•  As fotografias, os slides, os vídeos, os mapas e os desenhos 
protegidos por direitos autorais precisam ser acompanhados 
de uma autorização do detentor dos direitos autorais e de 
quaisquer preferências referentes aos créditos.

•  Imagens a serem incluídas: 
- Uma foto aérea mostrando onde o shopping center está 
situado 
- Fotos das principais lojas e marcas 
- Principais recursos arquitetônicos 
- Fotos da praça de alimentação 
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- Fotos do estacionamento 
- Plantas/perspectivas de desenvolvimento 
- Imagem do interior e do exterior do projeto — Para 
projetos de reforma, imagem do interior e do exterior do 
projeto antes e depois, pelo menos quatro imagens de cada

•  Formatos de arquivos de imagens aceitos: Photoshop, .TIFF, 
.PNG, Photoshop, .TIFF, .PNG, .EPS, .JPEG (compactação 
baixa ou nenhuma compactação)

•  Tamanho mínimo de 640x480 pixels, com 72 dpi ou mais. 
De preferência, alta resolução, aproximadamente 300 dpi, 
no tamanho mínimo de 5x7 polegadas.

OBS.: Teste suas imagens, visualizando-as após o envio.

DOCUMENTAÇÃO
Inclua um arquivo digital que tenha até 15 páginas de 
informações relativas à sua inscrição.

•  Esse arquivo pode estar em um dos dois formatos aceitáveis. 
Um deles é o formato de documento do Microsoft Word. 
O outro é o formato de arquivo do Adobe PDF. O formato 
escolhido deve ter baixa resolução, preferencialmente 
limitando o tamanho do arquivo a 20 MB.

•  Use as 15 páginas para destacar fotos e amostras que 
mostrem a implementação real do projeto. As fotos devem 
mostrar exemplos típicos da entrada, das elevações e da 
sinalização externas do projeto. Se for relevante, mostre 
exemplos do interior, da praça central e das vitrines (pelo 
menos três de cada). Caso se trate de um projeto de 
reforma, apresente fotos anteriores à reforma, que mostrem o 
mesmo assunto e tenham sido tiradas do mesmo ângulo. Os 
projetos de reforma devem incluir fotos com o “antes” e o 
“depois” das partes interna e externa.

OBS.: Teste o arquivo, visualizando-o após o upload, 
pois ele será usado para julgamento. Certifique-se de 
que é possível ler os materiais do arquivo quando são 
visualizados na tela.

LISTA DE LOCATÁRIOS
Inclua um arquivo digital com a sua lista de locatários. Para 
cada locatário, indique o tamanho (ABL) do espaço ocupado.

•  Esse arquivo pode estar em um dos dois formatos aceitáveis. 
Um deles é o formato de documento do Microsoft Word. 
O outro é o formato de arquivo do Adobe PDF. O formato 
escolhido deve ter baixa resolução, preferencialmente 
limitando o tamanho do arquivo a 20 MB.

•  Liste os principais locatários. Descreva o tipo de operação 
varejista, ou seja, loja de departamentos, supermercado, 
cinema com várias saldas de projeção, etc. para cada 
locatário.

OBS.: Teste o arquivo, visualizando-o após o upload, 
pois ele será usado para julgamento. Certifique-se de 
que é possível ler os materiais do arquivo quando são 
visualizados

MAPA DA ÁREA/PLANO DO LOCAL
Inclua um arquivo digital com um mapa da área mostrando o 
local e uma planta do local mostrando o estacionamento e o 
acesso à rua. Se for o caso, inclua uma planta do edifício ou 
um plano de contrato por andar.

•  Esse arquivo pode estar em um dos dois formatos aceitáveis. 
Um deles é o formato de documento do Microsoft Word. 
O outro é o formato de arquivo do Adobe PDF. O formato 
escolhido deve ter baixa resolução, preferencialmente 
limitando o tamanho do arquivo a 20 MB.

OBS.: Teste o arquivo, visualizando-o após o upload, 
pois ele será usado para julgamento. Certifique-se de 
que é possível ler os materiais do arquivo quando são 
visualizados

VÍDEO
Você pode enviar um arquivo de vídeo por inscrição. O vídeo 
pode ter, no máximo, cinco minutos de conteúdo.

•  Cada arquivo pode ter, no máximo, cinco minutos de 
conteúdo. Os juízes só assistirão aos cinco primeiros minutos 
do arquivo.

•  O vídeo deve destacar os principais recursos arquitetônicos 
internos e externos do seu projeto. Caso se trate de um 
projeto de reforma, a inscrição deve mostrar um filme com o 
“antes” e o “depois” do projeto.

•  Uma matéria adicional pode incluir a utilização do espaço, 
os temas dos projetos, as técnicas de construção inovadoras 
e as abordagens de locação e/ou de renovação de 
locação.

•  Formatos de arquivos de vídeo aceitos: .mpeg, .mpg, 
.wmw, quicktime. Não ultrapasse o limite de 75 MB.

•  Tamanho recomendado: 320 x 240 pixels, 29,97 fps. 
Tamanho máximo: 640 x 480 pixels, 29,97 fps.

OBS.: Teste seus arquivos, pois eles serão usados para 
julgamento. Se o vídeo for reproduzido no player de vídeo 
padrão, o teste será um sucesso. Se o áudio/vídeo não for 
redimensionado e reproduzido, precisará ser reformatado, 
a fim de que os juízes possam reproduzi-lo. Solicite à 
produtora de vídeos que criou o arquivo a reformatação de 
acordo com as especificações acima.
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CATEGORIAS DE PREMIAÇÃO

Projeto de Loja Varejista
Esta categoria reconhecerá a contribuição dos projetos de lojas 
feitos por profissionais no âmbito do sucesso do setor de varejo. 
As inscrições podem ser feitas por lojistas, arquitetos ou empresas 
especializadas em projetos para lojas novas ou reformadas em 
um shopping concluído ou aberto entre 1o de junho de 2012 e 
1o janeiro de 2014. Os projetos desta categoria podem incluir 
serviços ou outros usuários não varejistas.

Novos Conceitos Varejistas
Esta categoria reconhece conceitos varejistas novos que sejam 
inovadores e criativos em toda a América Latina e está aberta 
a todos os lojistas que tenham desenvolvido e lançado um 
novo conceito varejista dentro de um shopping ou construído 
um local independente. O novo conceito varejista deve ter 
sido concluído e inaugurado entre 1o de junho de 2012 e 1o 

janeiro de 2014. Os projetos desta categoria podem incluir 
serviços ou outros usos não varejistas.

Sustentabilidade
Um Prêmio para Projeto Sustentável será concedido, se o 
júri decidir que um projeto atingiu um nível significativo de 
sustentabilidade no novo conceito varejista.

CLASSIFICAÇÕES DOS PRÊMIOS
•   Quiosques
•   Praça de Alimentação
•   Restaurantes
•   Cafés
•   Lojas com área inferior a 470 metros quadrados
•   Lojas com área superior a 470 metros quadrados

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Projeto de Loja Varejista
A pontuação máxima é 50. As inscrições são pontuadas com 
base nos seguintes critérios:

Conceito do Projeto Geral 
(ATÉ 20 PONTOS)
•   Projeto geral do interior e do exterior
•   Acabamentos
•   Projeto de vitrines
•   Mostradores e fixturing (mobiliário, iluminação, etc.)
•   Comercialização
•   Frente de loja
•   Retaguarda da loja

Sinalização e Gráficos para o Varejo 
(ATÉ 5 PONTOS)

Uso de Materiais 
(ATÉ 15 PONTOS)
•   Combinação de cores, materiais e luzes

Grau de Dificuldade e Inovação 
(ATÉ 20 PONTOS)

NOVOS CONCEITOS VAREJISTAS
A pontuação máxima é 50. As inscrições são pontuadas com 
base nos seguintes critérios:

Conceito do Projeto Geral 
(ATÉ 20 PONTOS)
•   Projeto Geral (leiaute interno e externo)
•   Leiaute da Loja (mostradores de mercadorias, acabamentos 

e peças de fixação, e iluminação)
•   Materiais de Sinalização e Gráficos para o Varejo

Criatividade 
(ATÉ 20 PONTOS)
• Exclusividade do Conceito Geral
• Criatividade das Ofertas de Mercadorias
• Exclusividade Comercial
• Tipo de Varejista (Internacional, Local ou Parceria) 

Resultados/Impacto 
(ATÉ 10 PONTOS)
•   Relação Custo-Benefício
•   Nível de Dificuldade e Inovação
•   Aceitação/Conscientização do Consumidor
•   Tipo de Varejista (Internacional, Local ou Parceria)

Sustentabilidade 
(ATÉ 5 PONTOS DE BÔNUS)

CATEGORIA 5: VAREJO
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Nome do Lojista ______________________________________

Shopping center em que a loja está situada 

Endereço ____________________________________________

Cidade _____________________________________________

País ________________________________________________

Tamanho da loja ____________ metros quadrados

Informações sobre o lojista:

Nome da empresa:____________________________________

Arquiteto: ____________________________________________

Designer: ____________________________________________

Empreiteira: __________________________________________

Descrição da Inscrição
A Descrição da Inscrição é usada para compor o comentário 
sobre as inscrições do finalista e dos ganhadores (máximo 
de 100 palavras). A descrição da inscrição poderá ser 
visualizada pelos juízes.

Tipo de formato:
 Loja interna 
 Loja no perímetro do estacionamento 
 Outro tipo: ________

Tipo de mercadoria:
 Mercadorias em geral 
 Vestuário 
 Utensílios para o lar 
 Mobília e decoração 
 Artigos esportivos 
 Material de papelaria 
 Restaurante 
 Lazer 
 Grande varejista 
 Supermercado 
 Brinquedos e hobbies

Programação de Desenvolvimento:

Data de inauguração __________________________________

Em caso de reforma:

Data da inauguração da loja original ____________________

Data da inauguração da loja reformada __________________

IMAGENS
Faça o upload de até 12 imagens referentes à sua inscrição.

•  Essas imagens não serão visualizadas pelos juízes, mas 
serão usadas na preparação da apresentação, se a sua 
inscrição for uma das vencedoras do prêmio. Elas também 
serão usadas para exibir sua inscrição no site do ICSC e na 
revista Shopping Centers Today.

•  As fotografias protegidas por direitos autorais devem ser 
acompanhadas de uma autorização do detentor dos direitos 
autorais e de quaisquer preferências referentes aos créditos.

•  Imagens a serem incluídas: 
- Principais recursos arquitetônicos 
- Visual do interior e do exterior do projeto 
- Para obter novos conceitos varejistas: Mercadorias – mix e 
display de produtos 
- No caso de lojas reformadas, visual do interior e do 
exterior do projeto (antes e depois)

•  Formatos de arquivos de imagens aceitos: Photoshop, 
.TIFF, .PNG, .EPS, .JPEG (compactação baixa ou nenhuma 
compactação)

•  Tamanho mínimo de 640x480 pixels, com 72 dpi ou mais. 
De preferência, alta resolução, aproximadamente 300 dpi, 
no tamanho mínimo de 5x7 polegadas.

OBS.: Teste suas imagens, visualizando-as após o envio.

RESUMO
As perguntas a seguir destacam os pontos que explicam por 
que o seu projeto merece ganhar um prêmio. Suas respostas 
servirão de base para a avaliação dos juízes do seu projeto 
e devem ser concisas. Observe o número máximo de palavras 
de cada resposta.

Projeto de Loja Varejista 
•  Forneça informações detalhadas sobre o conceito do 

projeto, incluindo os antecedentes que serviram de base 
para esse conceito, seu desenvolvimento e o impacto na 
imagem da loja e no desempenho das vendas. (Máximo de 
500 palavras)

•  Descreva a integração existente entre o interior, a vitrine e os 
mostradores de mercadorias. (Máximo de 250 palavras)

•  Descreva a diferença entre o novo conceito e os projetos 
anteriores, se for o caso. (Máximo de 250 palavras)

•  Descreva os materiais específicos que foram usados na 
criação do novo conceito. (Máximo de 250 palavras)

•  Caso se trate de uma reforma, descreva o impacto nas 
vendas. Caso se trate de uma loja nova, comente o 
desempenho das vendas até a data em comparação com o 
desempenho planejado. (Máximo de 250 palavras)

•  Custo total por metro quadrado, incluindo projeto, melhorias 
na propriedade arrendada e benfeitorias. (Máximo de 250 
palavras), lease hold improvements and fixtures. (Máximo de 
250 palavras)

INFORMAÇÕES GERAIS (Seção Detalhada)
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Novo Conceito Varejista 
•  Descreva o novo conceito varejista geral, inovador e 

criativo e especifique as razões para o seu desenvolvimento. 
(Máximo de 250 palavras)

•  O que torna este novo conceito varejista inovador e o que o 
diferencia das ofertas varejistas atuais dentro do mercado. 
(Máximo de 250 palavras)

•  Com relação ao novo conceito varejista, comente o que o 
levou ao mercado, como foi pesquisado, desenvolvido e 
lançado. (Máximo de 250 palavras)

•  Descreva qual é o tipo de varejista (ou seja, varejista 
internacional novo no mercado, desenvolvimento local, 
parceria entre órgão do governo e varejista local, conceito 
de loja totalmente novo, etc.), atual número de lojas e se há 
planos de expansão. (Máximo de 250 palavras)

•  Com relação ao novo conceito varejista, descreva e avalie 
quaisquer dados de desempenho, desempenho das vendas 
atuais em comparação com o desempenho planejado, 
tráfego de clientes, conscientização e aceitação da marca 
em geral, giro de estoque, custo total por metro quadrado, 
alterações no projeto desde o lançamento. (Máximo de 250 
palavras)

•  No novo conceito varejista, descreva que tipo, se houver, 
de iniciativas de sustentabilidade você incorporou no projeto 
e desenvolvimento do conceito em geral? (Máximo de 250 
palavras)

•  Alguma dessas iniciativas é inovadora ou nova para a 
sustentabilidade do setor de varejo? (Máximo de 250 
palavras)

•  O produto oferecido dentro desse novo conceito de varejo 
um produto sustentável? Se Sim, liste linhas e ofertas. 
(Máximo de 250 palavras)

•  Que tipo de iniciativas de sustentabilidade você oferece aos 
consumidores dentro desse conceito varejista? (Máximo de 
250 palavras)

DOCUMENTAÇÃO
Inclua um arquivo digital que tenha até 15 páginas de 
informações e imagens relativas à sua inscrição. Use as 
15 páginas para documentar e ilustrar sua inscrição. Essas 
páginas devem destacar fotos e amostras que mostrem o 
conceito do projeto da sua loja varejista, além do mix e do 
display de produtos.

•  Esse arquivo pode estar em um dos dois formatos aceitáveis. 
Um deles é o formato de documento do Microsoft Word. 
O outro é o formato de arquivo do Adobe PDF. O formato 
escolhido deve ter baixa resolução, preferencialmente 
limitando o tamanho do arquivo a 20 MB.

OBS.: Teste o arquivo, visualizando-o após o upload, 
pois ele será usado para julgamento. Certifique-se de 
que é possível ler os materiais do arquivo quando são 
visualizados

PLANTA BAIXA
Inclua um arquivo digital com a planta baixa, mostrando o 
tamanho do espaço ocupado (ABL).

•  Esse arquivo pode estar em um dos dois formatos aceitáveis. 
Um deles é o formato de documento do Microsoft Word. 
O outro é o formato de arquivo do Adobe PDF. O formato 
escolhido deve ter baixa resolução, preferencialmente 
limitando o tamanho do arquivo a 20 MB.

OBS.: Teste o arquivo, visualizando-o após o upload, 
pois ele será usado para julgamento. Certifique-se de 
que é possível ler os materiais do arquivo quando são 
visualizados

VÍDEO
Você pode enviar um arquivo de vídeo por inscrição. O vídeo 
pode ter, no máximo, cinco minutos de conteúdo.

•  Cada arquivo pode ter, no máximo, cinco minutos de 
conteúdo. Os juízes só assistirão aos cinco primeiros minutos 
do arquivo.

•  O vídeo deve destacar os principais recursos arquitetônicos 
internos e externos da loja, além do mix e do display de 
produtos. Caso se trate de uma loja reformada, a inscrição 
deve mostrar um filme com o “antes” e o “depois” do 
projeto.

•  Uma matéria adicional pode incluir a utilização do espaço, 
temas de projetos e técnicas de construção inovadoras.

•  Formatos de arquivos de vídeo aceitos: .mpeg, .mpg, wmw, 
quicktime, não ultrapassando 75 MB.

•  Tamanho recomendado: 320 x 240 pixels, 29,97 fps. 
Tamanho máximo: 640 x 480 pixels, 29,97 fps.

OBS.: Teste seus arquivos, pois eles serão usados para 
julgamento. Se o vídeo for reproduzido no player de vídeo 
padrão, o teste será um sucesso. Se o áudio/vídeo não for 
redimensionado e reproduzido, precisará ser reformatado, 
a fim de que os juízes possam reproduzi-lo. Solicite à 
produtora de vídeos que criou o arquivo a reformatação de 
acordo com as especificações acima.


