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Caros pesquisadores e profissionais de real estate,  
 
É uma grande honra ser a responsável pelo próximo evento anual da American Real Estate Society (ARES) que neste ano 
será em Bonita Springs, Florida, EUA, entre 10 e 14 de abril de 2018. Espero oferecer uma experiência gratificante para 
todos os participantes que terão a oportunidade de apresentar seus trabalhos, receber feedback, fazer network e 
aproveitar as comodidades oferecidas pela melhor localização hoteleira da história da ARES. 
 
Pela primeira vez, haverá sessões em Português, Espanhol e Chinês! Na nossa visão, uma grande oportunidade para 
profissionais e pesquisadores que se sentem mais confortáveis em seus idiomas nativos para apresentarem seus 
trabalhos, bem como poder explorar painéis e sessões de participantes de várias partes do mundo. 
 
Pedi para três professores me auxiliarem nessa tarefa: Paloma Taltavull de La Paz, da Universidade de Alicante, Espanha 
e também membro da European Real Estate Society (ERES), Daniel Pitelli de Britto, da International Business School São 
Paulo e também diretor executivo da Latin American Real Estate Society (LARES) e Prof Peng Liu, da Cornell University, 
para serem os responsáveis pelas sessões, respectivamente, em Espanhol, Português e Chinês. 
 
Eu e os co-organizadores dessas sessões globais concordamos em três temas específicos e um geral. Gostaríamos de 
receber artigos sobre: 1) Securitização e REITs, 2) Mercado imobiliário residencial, 3) Investimento e finanças de 
Corporate Real Estate e 4) demais temas do setor de Real Estate. O foco dessas sessões devem ser Brasil, América 
Hispânica ou China.  
 
A submissão dos resumos continuará em inglês, mas você poderá escolher o idioma que apresentará seu trabalho 
(Português ou Espanhol). Eu então coordenarei com meus parceiros a programação dessas sessões, determinando quais 
artigos serão aceitos para apresentação. 
 
Para ver a programação completa (clipes do Youtube e fotos), reservar hotéis e se registrar para a conferência, você 
pode acessar os seguintes sites: http://ares18.be.uw.edu/ e o website da ARES, http://aresnet.org. 
 
Por favor, lembre-se que as submissões de artigos serão aceitas até 15 de novembro de 2017. Se tiver alguma questão 

adicional ou sugestão, por favor, me contate no e-mail ares2018@uw.edu ou lares@lares.org.br. 
 
Espero receber seu trabalho e nos conhecermos pessoalmente na Florida! 
 
Atenciosamente, 
Sofia 
------------------ 
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