
 

FGV EAESP realiza 10ª edição do Congresso Latino-Americano de Varejo 

Com o tema Big Data & Applied Retail Analytics, o evento contará com a apresentação de 118 

artigos e terá entre seus palestrantes Paulo da Silva, CEO do Walmart.com e Venky Shankar, 

professor da Texas A&M University 

O Centro de Excelência em Varejo (GVCEV) da Escola de Administração de Empresas de 

São Paulo da Fundação Getulio Vargas realizará, entre os dias 19 e 20 de outubro, a 10ª 

edição do Congresso Latino-Americano de Varejo (CLAV). Neste ano, o tema é “Big 

Data & Applied Retail Analytics”, e um dos grandes destaques será a palestra sobre o 

uso da inteligência artificial, mobile e seus impactos para o futuro do varejo com o 

professor Venky Shankar, da Texas A&M University.  

Haverá também um painel com os executivos Paulo da Silva, CEO do Walmart.com; 

Adriano Araujo, vice-presidente da América Latina da Symphony EYC; Amyris Fernández, 

diretora de educação da  MediaMath; e Gustavo Avelar, head de Ecommerce, na Linx. O 

objetivo será discorrer sobre os avanços tecnológicos e a transformação do modelo de 

negócios no segmento varejista, marchine learning, realidade ampliada, adaptações dos 

processos e ferramentas para o ambiente de Big Data & Analytics, histórias de sucesso 

e dilemas e as interações das empresas com os consumidores.  

Além da palestra de encerramento com Guilherme Novaes, executivo de Watson da 

IBM, que abordará como essa ferramenta poderá ser utilizada no varejo, haverá um 

workshop sobre técnicas para a análise de dados e tomada de decisão no varejo a partir 

de casos de empresas no setor, com a coordenação dos professores da área de Métodos 

Quantitativos da FGV EAESP, Eduardo de Rezende Francisco e José Luiz Kugler. 

“Ao longo de suas edições, o CLAV proporcionou uma interação entre profissionais do 

setor varejistas e acadêmicos, além de contribuir para o desenvolvimento regional de 

pesquisas em varejo, devido à participação de professores e estudantes de diversas 

regiões e escolas de negócios no Brasil. Prova disso é que na primeira edição do CLAV 

foram apresentados 15 artigos enquanto que nesta edição serão 118”, explicam Leandro 

Guissoni e Delane Botelho, coordenadores do CLAV.  



Confira a programação completa no: http://clav2017.fgv.br/programa 

Caros jornalistas, para participar do evento é preciso fazer credenciamento na 

Assessoria (11) 3284-6147 – luana.magalhaes@insightnet.com.br; 

gisele.ribeiro@insightnet.com.br; claudia.izumi@insightnet.com.br. Sem o 

credenciamento, não será permitida a entrada. 

 

Data: 19 e 20 de outubro de 2017 

Horário: a partir das 8h45 

Local: FGV – Rua Itapeva, 432 – auditório  
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