
 

 



 

 
América Latina: Avaliando o Mercado de Shopping Centers 

 
Este simpósio está focado em dados e tendências do mercado de shopping centers na América Latina.  Em um 
programa de dois dias serão discutidos aspectos vitais para o setor: mobilidade das classes sócio-econômicas, 
desafios e oportunidades que estão balizando decisões estratégicas para os empreendimentos e operação de 
shopping centers na região.  São conteúdos de grande utilidade para investidores, varejistas, empreendedores e 
todos os tomadores de decisão que precisam conhecer as catacterísticas atuais do mercado latino-americano 
para o sucesso de seus negócios futuros. 
 

6 de Novembro 
8:00h - Registro e café da manhã 
 
9:00h - Abertura e boas-vindas 
 
9:15h - Perfil atual do setor em países-líderes: Brasil, Colômbia, Chile e México 
Esta sessão abordartá o panorama da situação mais atual do setor de shopping centers na América Latina.   
O foco é uma visão quantitativa englobando indicadores econômicos, evolução de shopping centers e dados 
estatísticos do setor de shopping sobre os países-líderes. Abordará também meios para avaliar riscos e 
oportunidades no mercado da América Latina. 

Juan Ignacio Rodríguez 
Sócio-Diretor de Planejamento 
MAC Arquitectos Consultores 
Cidade do México, México 

 
10:00h - Painel: Peculiaridades de cada país 
Em uma discussão ativa serão analisadas as característics de vários países como tendências setoriais, 
crescimento, desafios e oportunidades, assim como projeções para os próximos anos. 
 

Panelistas: 
 

Andrew Strenk 

Presidente 
Strategic Planning Concepts International 
Califórnia, EUA 
 
 
Israel Rodríguez 
Gerente de Inteligência de Mercado e Novos Negócios 
Mexico Retail Properties (MRP) 
Cidade do México, México 

 
 
Juan José Calle 
Presidente 
ABL Partners 
Lima, Peru 
 
 
Márcia Sola 
Diretora Executiva de Geonegócios  
IBOPE Inteligência 
São Paulo, Brasil

 

 

 
 



 

 
 
11:00h - Coffee Break 
 
11:30h  - América Latina nos próximos 30 anos:  

  Como a demografía e a renda dos consumidores irão mudar a demanda 
A renda dos consumidores e o acesso ao crédito aumentaram nos últimos anos, especialmente entre as 
mulheres, e trouxe como consequência um crescimento dos dispêndios do consumidor. Para 2020 está prevista 
uma maior demanda de produtos "premium", serviços de conveniência e entretenimento.  E  para esta nova 
realidade exigirá que as empresas definam estratégias para responder ao novo cenário para trabalhar tanto com 
os consumidores da base da pirâmide como com os emergentes.    
Nesta sessão será apresentada a situação atual bem como as projeções para os próximos anos sobre o perfil de 
classe, consumo e demografia. 
 
Carlos Otero 
Gerente de Desenvolvimento de Negócios 
Euromonitor Internacional 
Chicago, EUA 

 
12:30h - Colômbia: País emergente 
Esta sessão centrará foco no panorama atual do setor de shopping centers na Colômbia enfatizando os 
principais desafios do setor neste país que tem recebido grande atenção internacional  de varejistas e 
investidortes nos últimos anos 
 
Cristina Vigoya 
Diretora Geral - Divisão de Estudos 
Marca Táctica/ACEColombia 
Cali, Colômbia 

 
13:30h - Almoço 
 
15:15h Investimentos em Varejo e Situação dos Mercados 
O foco desta importante sessão será mostrar a situação atual dos investimentos em varejo, fazendo um 
contraponto entre a América Latina e a América do Norte.  Serão mostrados aspectos da pesquisa para 
identificar novos mercados e oportunidades que estão surgindo e que terão impacto no futuro dos 
empreendimentos na América Latina. 
 

James Morrisey 
Diretor Regional de Pesquisa para as Américas 
Cushman & Wakefield 
New York, EUA 
 

 

Richard W. Latella, MAI, FRICS 
Diretor Executivo e Líder Global de Varejo 
Cushman & Wakefield 
New York, EUA 

 
 
 



 

 
 
16:30h - "Big Data Analytics": Inteligência de mercado para competir 
Ao vivermos hoje num ambiente dos mais concorridos da história, a era do "Big Data Analytics" promete 
potencializar a pesquisa e os sistemas de inteligência das empresas.  A expectativa é que se pode aproveitar as 
oportunidades do mercado através do alinhamento entre as tecnologias de informação e os sistemas que 
manipulam grandes conjuntos de dados.  Esta sessão descomplica e explica como o "Big Data" é hoje uma 
ferramenta essencial para fundamentar decisões estratégicas. 
 
Juan Pablo Llamas 
Sócio fundador e presidente 
Business Data Scientists 
Cidade do México, México 

 
17:30h - Coquetel 
 

7 de Novembro 
 
9:00h - Boas-vindas 
 
9:15h - Desafios que o varejo internacional enfrenta ao entrar na América Latina 
 
Gerardo Díaz Canales 
Diretor Corporativo de Bens Imobiliários e Desenvolvimento  
Alsea 
Cidade do México, México 

 
10:15h - Diálogo entre varejistas sobre  a realidade do setor de shopping na América Latina 
 
11:15h - Coffee Break 
 
11:45h - Localização:  Como escolher o ponto certo ? 
Esta sessão analisará as entratégias dos pontos de vendas.  O foco será nas estratégias que permitam criar a 
melhor rentabilidade de longo prazo  que os varejistas e investidores esperam alcançar.  A localização é tratada 
como o ativo-chave para o sucesso no mercado. 
 
Antonio Carlos Ruótolo, Ph.D. 
Consultor Senior 
MC15 Consultoria 
São Paulo, Brasil 
 

12:45h - Encerramento 
 
13:00h - Tour nos shoppings e atrações turísticas      



 

 
 
 

Custo do programa: 
 

Antes de 3 de Novembro 
Membros: US$ 350 
Não-membros: US$ 475 
Estudantes: US$ 50 
 
Depois de 3 de Novembro 
Membros: US$ 450 
Não-membros: US$ 575 
Estudantes: US$ 50 
 
 

Desconto para grupos: 
3 a 5 participantes:  10% de desconto 
6 a 9 participantes: 15% de desconto 
10 ou mais participantes: 20% de desconto 
 

 

Processo de inscrição: 
 
1. Pela internet 

Entre na  página www.icsc.org/2014LRS  e pague com cartão  de crédito. 
 

2. Enviando formulário de registro completo 
Preencha o formulário e eviene-o  para iestevez@icsc.org 
 

 
Tarifa especial para o Hilton México City Santa Fe 

 
US $189 por quarto simples ou duplo 
 
Para reservas entre em contato direto com 
Jaret Gutierrez 
Telefone: +52 55 5985 9001 
Jaret.gutierrez@hilton.com 
Mencione que você está inscrito no  “Simposio de Inteligencia de Mercado en Latinoamérica” para que o 
hotel possa aplicar esta tarifa especial. 

http://www.icsc.org/2014LRS
mailto:iestevez@icsc.org
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