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Em parceria com o IEL,
escola francesa dá aulas sobre
as oportunidades do evento

Maeli Prado
mprado@brasileconomico.com.br

Uma das principais escolas de
negócios da Europa, a Insead, já
oferece aulas na França voltadas
para executivos brasileiros sobre
o tema do momento: as oportu-
nidades que a Copa e as Olim-
píadas trarão aos negócios e
como se preparar para elas. O

curso é uma parceria com o Ins-
tituto Euvaldo Lodi, ligado à
CNI (Confederação Nacional da
Indústria). O IEL promove a in-
tegração entre universidade e
indústria e a qualificação de
gestores, principalmente de pe-
quenas e médias empresas, ex-
plica Carlos Cavalcante, supe-
rintendente da entidade.

Qual a atuação do IEL?
Fazemos uma aproximação en-
tre indústria e a universidade
através da inserção de estagiá-

rios no setor produtivo. Temos
um outro foco que é consultoria
para empresas, com capacitação
de gestores de pequenos e mé-
dios empreendimentos.

Como funciona a consultoria?
Identificamos grupos de empre-
sários com as mesmas necessi-
dades e damos um curso de ges-
tão, após diagnosticar os princi-
pais problemas. Dentro disso, te-
mos um programa específico
para gestão voltada à inovação.
Um outro programa é de qualifi-

cação de fornecedores. Após
uma reunião com empresas
compradoras, identificamos os
problemas dos fornecedores e
montamos um cronograma de
consultoria que leva 18 meses
para ser implementado. Capaci-
tamos também altos executivos
em parceria com universidades
internacionais, como a Insead,
onde uma das aulas é voltada
para as oportunidades da Copa. ■

Executivos têm aula na França sobre Copa
ENTREVISTA CARLOS ROBERTO ROCHA CAVALCANTE Superintendente do Instituto Euvaldo Lodi

Joel Saget/AFP

O motivo oficial da passagem pela França do cacique Raoni, conhecido por sua amizade com o cantor britânico Sting, é promover o
livro Raoni, memórias de um chefe indígena, do cineasta e escritor Jean Pierre Dutilleux. Mas o índio fez questão de se encontrar ontem
com o ex-presidente francês Jacques Chirac, para pedir seu apoio na mobilização que vem promovendo contra a construção da usina de
Belo Monte, no Rio Xingu. “Não vamos deixar [a usina] ser construída. Vamos matar todos os brancos que construírem essa barragem”,
disse o líder indígena durante entrevista concedida no último fim de semana a um canal francês de televisão.

CONTRA BELO MONTE

Carga pirata
A Receita Federal apreendeu ontem, no Porto do Rio de Janeiro,
produtos avaliados em mais de R$ 21 milhões. O problema é que houve
falsa declaração de conteúdo: o documento afirma que a carga
é composta de objetos de plástico, de ornamentação e de bijuterias,
mas a fiscalização encontrou 179 mil pares de óculos, 76.130 relógios,
2.016 pares de tênis e 13.300 peças de vestuário de marcas internacionais,
como Puma, Nike, Adidas, Oakley, Prada, Cartier e Ray Ban.

Patricia Santos

“Temos um
programa de
qualificação de
fornecedores
e um específico
para a gestão
voltada
à inovação”

Miguel Angelo/CNI

Leia versão completa em
www.brasileconomico.com.br

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 19.

Text Box


	P_01
	P_02
	P_03
	P_04
	P_05
	P_06
	P_07
	P_08
	P_09
	P_10
	P_11
	P_12
	P_13
	P_14
	P_15
	P_16
	P_17
	P_18
	P_19
	P_20
	P_21
	P_22
	P_23
	P_24
	P_25
	P_26
	P_27
	P_28
	P_29_TROCA
	P_30
	P_31
	P_32_TROCA
	P_33
	P_34
	P_35
	P_36
	P_37
	P_38
	P_39
	P_40
	P_41
	P_42
	P_43
	P_44
	P_45
	P_46
	P_47
	P_48



