Quarta-feira, 09 de novembro
09h00

Acolhimento
H.E. Majid Saif Al Ghurair, Presidente, Câmara de Comércio e Indústria de Dubai, Emirados
Árabes Unidos

_________________________________________________________________
09h10

Discurso de abertura
H.E. Sultan bin Saeed Al Mansouri, Ministro da Economia, Emirados Árabes Unidos
_________________________________________________________________
09h10

Ventos da mudança – Novos rumos na América Latina
A desaceleração econômica e a mudança nos padrões da demanda global estão produzindo
políticas fiscais mais rigorosas em grande parte da América Latina, bem como uma abordagem ao
comércio e ao investimento mais pragmática e favorável às empresas. Quais oportunidades
surgem à medida que os países usam novas abordagens para resolver seus desafios? Onde estão as
maiores ilhas de crescimento? Como as empresas do GCC estão respondendo às mudanças?

H.E. Sultan Saeed Nasser Al Mansoori, Ministro da Economia, Emirados Árabes Unidos
Juan Manuel Vaquer, Presidente para a América Latina, Dupont, Argentina
Jose Luis Silva Martinot, Former Minister of Trade and Tourism, Peru
_________________________________________________________________
10h10

Novos modelos – Simplificando a infraestrutura da economia global
Muitos países da América Latina e o GCC estão usando novas abordagens para acelerar o comércio e
investimento, enquanto compensam defasagens na infraestrutura e regulamentações. H.E. Sultan
Ahmed Bin Sulayem, Presidente da DP World e Presidente da Economic Zones World, explora o
potencial de cooperação entre o Golfo e a América Latina na medida em que eles fortalecem os laços
econômicos e comerciais.

H.E. Sultão Ahmed Bin Sulayem, Presidente, DP World, Emirados Árabes Unidos
________________________________________________________________
10h40
Intervalo para networking
_________________________________________________________________

11h10

VISÃO DO SETOR – INFRAESTRUTURA URBANA

Inovando para recompor os alicerces
A América Latina possui algumas das cidades mais inovadoras do mundo, mas também sofre com
alguns dos desafios urbanos mais espinhosos, especialmente em torno da gestão da água,
transportes e habitação urbana. Nesta sessão, um especialista em nível global analisa novas
abordagens inovadoras para o desenvolvimento e financiamento da infraestrutura urbana e traça
um panorama do potencial da América Latina.
Dr. Jaana Remes, Sócia, McKinsey Global Institute, Estados Unidos da América
_________________________________________________________________

11h40

Em conversa com H.E. Raul Sendic - Remodelação da América Latina
Os governos da América Latina estão redefinindo o papel do setor privado, livre comércio e
investimentos estrangeiros em suas economias. Essas mudanças têm desafiado a unidade da zona de
comércio livre mais antiga do continente, o Mercosul, com sede em Montevidéu e que reúne Brasil,
Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. H.E. Raul Sendic, Vice-Presidente do Uruguai, compartilha
sua perspectiva sobre o potencial para o Mercosul de estabelecer laços mais fortes globalmente e o
papel que o Uruguai está desempenhando como pioneiro do crescimento impulsionado pelo setor
privado.
H.E. Raul Fernando Sendic Rodriguez, Vice-Presidente, Uruguai

_________________________________________________________________
12h10

Em conversa com H.E. Reem Al Hashimy – colaborando com o futuro
Conectando mentes, criando o futuro é o tema da Expo Mundial que Dubai está sediando em 2020.
H.E. Reem Al Hashimi, Diretor Geral da Dubai Expo 2020 e Ministro de Estado da Cooperação
Internacional, discutirá a importância da América Latina dentro do foco internacional dos Emirados
Árabes Unidos e o potencial para colaboração em torno da Expo e além.
H.E. Reem Al Hashimy, Ministro de Estado para Cooperação Internacional, Emirados Árabes
Unidos

______________________________________________________________
12h30
Almoço de networking
_________________________________________________________________
14h30

VISÃO DO SETOR - ENERGIA
O desafio de energias renováveis
Em 2015, Brasil, México e Chile estavam entre os dez principais receptores de investimento em
energias renováveis do mundo. Os Emirados Árabes Unidos também estão se mobilizando
rapidamente para transformar seu potencial solar em realidade. Nesta sessão, apresentaremos o
progresso e a perspectiva de investimento de energias renováveis na América Latina e no GCC,
seguida de 15 minutos de discussão interativa com o público.

Hector Olea, Presidente e CEO, Gauss Energia, México
_________________________________________________________________
15h00

DESTAQUE DO MERCADO – ARGENTINA
A grande abertura
No governo do Presidente Macri, a segunda maior economia da América Latina passou por
mudanças de políticas rapidamente, para lidar com a dívida, a inflação e o isolamento
internacional. Macri agora está transformando a Argentina em uma economia de crescimento

favorável a investidores. Exploraremos seus planos e as oportunidades de negócios que estão se
abrindo.
Juan Pablo Tripodi, Executive Vice President, Argentina Investment & Trade Promotion
Agency
Daniel Melhem, Sócio-Administrador, Knightsbridge Partners, Argentina
16h00

Principais conclusões e próximas sessões
Simon Baptist, Chief Economist, EIU, Singapore
_________________________________________________________________
16h15
Intervalo para networking
_________________________________________________________________
16h30

MESAS-REDONDAS REGIONAIS
Entendendo a região do Oriente Médio e África do Norte
Esta sessão oferece aos delegados internacionais a oportunidade de obter uma clara visão geral
das oportunidades de crescimento e riscos dos mercados do Oriente médio, com um dos maiores
especialistas na região. Vai haver tempo de sobra para questões e discussão.
Palestrante confirmado:
Philip McCrum, Diretor Consultivo Econômico, Oriente Médio e Norte da África, EY, EAU

Uma visão cultural da América Latina
O que faz os negócios na América Latina funcionarem? Quais são as semelhanças e diferenças
entre os países? Em que diferem os estilos de negócios da América Latina e do Golfo? Um painel
de alto nível de executivos, ministros e especialistas compartilha suas percepções sobre como
expandir na região.
Palestrantes confirmados:
H.E. Manuel A. Gonzalez Sanz, Ministro das Relações Exteriores e Culto, Costa Rica
H.E. Gustavo Leite, Ministro da Indústria e Comércio, República do Paraguai
Juan Pablo Tripodi, Vice-Presidente Executivo, Agência de Investimento e Promoção de Comércio da
Argentina, Argentina
_______________________________________________________________
17h30
Recepção de networking
_________________________________________________________________
19h00
Jantar de gala
_________________________________________________________________

Quinta-feira, 10 de novembro
09h00

Ontem e hoje – em resumo
A manhã irá começar com uma síntese de pontos memoráveis das sessões do primeiro dia, bem
como uma visada geral do segundo dia.

Marcos Troyjo, Diretor, BRICLab Universidade de Columbia, Estados Unidos da América
_________________________________________________________________
09h15

DESTAQUE DO MERCADO – A ALIANÇA DO PACÍFICO
Repensando laços comerciais
Chile, Colômbia, México e Peru uniram forças na Aliança do Pacífico para fortalecer a integração
econômica entre si e incentivar uma abertura mais radical ao comércio, investimento, capital e
fluxos de trabalho globais com a região Ásia-Pacífico e a América do Norte. Discutiremos as
oportunidades de negócios que se abrem entre estes países e o GCC.

Ronald Bown, -Presidente do Conselho, Associação chilena de exportadores frutas, Chile
Luis Guillermo Plata, Presidente, ProBogota, Colômbia
Jose Luis Silva Martinot, Ex-ministro do Comércio e Turismo, Peru
_________________________________________________________________
10h15

Acelerando a diversificação - o poder das zonas
Exportadores de commodities tanto na América Latina quanto no GCC têm em vista ultrapassar a
sua dependência em recursos naturais. Em Dubai, áreas de livre comércio provaram ter atingido
este objetivo com muito sucesso, contribuindo, agora, com 75% das exportações do emirado e
25% do seu PIB. Nesta sessão, analisamos de perto o papel que as zonas podem representar dentro
de uma economia diversificada.

H.E. Hamad Buamim, Presidente e CEO, Câmara de Comércio e Indústria de Dubai, Emirados
Árabes Unidos
Paul Griffiths, Diretor executivo, aeroportos de Dubai, Emirados Árabes Unidos
_________________________________________________________________
11h15
Intervalo para networking
_________________________________________________________________
11h45

Compreendendo o potencial do Halal – oportunidades na economia islâmica
Economia
A economia islâmica global poderá valer US$ 7 trilhões até 2020 – com mais de um terço desse
montante contabilizado pelo estilo de vida e alimentos halal. Isso explica o interesse dos latinoamericanos na certificação Halal e o interesse dos investidores do GCC em empresas de alimentos
da América Latina. Nós exploramos os crescentes laços com a América Latina e o papel que
Dubai pode desempenhar ajudando a desenvolver oportunidades halal.
Palestrante confirmado:
Abdulla Mohammed Al Awar Diretor Executivo, Centro de Desenvolvimento de Economia Islâmica
de Dubai, Emirados Árabes Unidos

________________________________________________________________
12h30

Almoço de networking

________________________________________________________________

14h00

Em conversa com Vicente Fox - o México na economia global
A economia do México passou por uma transformação muito grande nas últimas duas décadas, pois as
relações comerciais e de investimento com a América do Norte tiveram um crescimento fenomenal.
Agora, o país está em uma nova era de liberalização do comércio global através da Aliança do Pacífico.
O ex-presidente Fox explora o futuro para o México e a América Latina como o deslocamento de
sinergias global.

H.E. Vicente Fox, Ex-Presidente, México
________________________________________________________________
14h30

VISÃO DO SETOR – TURISMO
Capitalizar o potencial
O investimento na indústria do turismo está crescendo rapidamente em grande parte da América
Latina à medida que aumenta o número de turistas – e os especialistas esperam um crescimento
significativo durante a próxima década. Dois líderes globais da indústria do turismo irão comentar
suas perspectivas acerca deste potencial, seguido por uma discussão interativa com o público.

Xavier Lopez Ancona, Presidente e Diretor Executivo, KidZania, México
_________________________________________________________________
15h00

DESTAQUE DO MERCADO – BRASIL
Oportunidades em tempos de crise
O Brasil está enfrentando uma verdadeira tempestade de desafios, mas a recessão que a
acompanha encorajou uma abertura para o financiamento do setor privado e uma busca por novos
parceiros globais. Vamos explorar as oportunidades que se abrem com isto.

Palestrantes confirmados:
Leonardo Letelier, Fundador e Diretor Executivo, Sitawi, Brasil
Marcos Troyjo, Diretor, BRICLab Universidade de Columbia, Estados Unidos da América
Juan Quiros, Presidente, Investe São Paulo, Brasil
_________________________________________________________________
16h00

Principais conclusões
Fazendo uma suma do inaugural Fórum Global de Negócios da América Latina
_________________________________________________________________
16h15
Fim do Fórum Global de Negócios da América Latina 2016
_________________________________________________________________

