Módulo Internacional IBMEC:
Chicago
De 19 a 25 de agosto de 2018

LOYOLA’S QUINLAN SCHOOL OF BUSINESS

A Universidade Loyola é uma instituição de ensino particular fundada em 1870 e localizada em Chicago,
Illinois. A universidade tem quatro campi no total: Lake Shore, Water Tower, Medical Center, no estado de
Illinois e o Centro John Felice Roma, na Itália. Oferece cursos de graduação, mestrado, doutorado e
programas sob medida, sendo uma das mais bem classificadas na área de negócios. A universidade conta
com cerca de 15.670 alunos no total.

ITINERÁRIO PRELIMINAR
DATA

PROGRAMAÇÃO

SÁBADO – 18/08/2018
BRASIL/CHICAGO

Saída do Brasil com destino a Chicago conforme passagem aérea individual.

DOMINGO – 19/08/2018
CHICAGO




SEGUNDA-FEIRA – 20/08/2018
CHICAGO







TERÇA-FEIRA – 21/08/2018
CHICAGO

QUARTA-FEIRA – 22/08/2018
CHICAGO

QUINTA-FEIRA – 23/08/2018
CHICAGO

SEXTA-FEIRA –24/08/2018
CHICAGO






09h30 – 10h00: Orientação geral;
10h00 – 12h00: Aula - History of American Economy: The American Dream;
12h00 – 13h00: Pausa para o almoço (não incluso);
13h00 – 15h00: Orientação – os participantes serão divididos em grupos de
trabalho de 4 pessoas a fim de desenvolver o seguinte projeto: What
Brazilian product/service they would implement in the American Market;
16h00 – 17h30: Visita - Willis Tower Watson;



09h00 – 10h00: Tempo livre para os grupos de trabalho;
10h00 – 12h00: Aula - Consumer Behavior in the USA;
12h00 – 13h00: Pausa para o almoço (não incluso);
13h00 – 15h00: Aula - Consumption And Logistics: Designed in the USA,
Made in China;
16h00 – 17h30: Visita - 1871 Innovation Center;







09h00
10h00
12h00
13h00
16h00







09h00 – 10h00: Tempo livre para os grupos de trabalho;
10h00 – 12h00: Aula - Talent Management & Labor Laws in the USA;
12h00 – 13h00: Pausa para o almoço (não incluso);
13h00 – 15h00: Aula - American Foreign Affairs and Politics;
16h00 – 17h30: Visita - Commercial Attache ff The Brazilian Consulate ou
uma empresa brasileira com escritório/operação em Chicago, como
Gerdau, WEG, Votorantim ou Kraft-Heinz (controlada pela 3G do Jorge
Paulo Lemann);





09h00 – 10h00: Tempo livre para os grupos de trabalho;
10h00 – 12h00: Aula – How To Register Business In USA;
13h00 – 15h00: Apresentação - pitch presentation de 10 minutos por
grupos;
16h00 – 17h30: Cerimônia de enceramento do curso;



SÁBADO -25/08/2018
CHICAGO/BRASIL

Chegada em Chicago e transfer (em grupo) do aeroporto para o hotel
(horário a confirmar);
Check-in no hotel a partir das 15:00 e tarde livre;



– 10h00: Tempo livre para os grupos de trabalho;
– 12h00: Aula - Disruptive Technologies;
– 13h00: Pausa para o almoço (não incluso);
– 15h00: Aula - Entrepreneurhip & Innovation;
– 17h30: Visita - Groupon Headquarters;

12h00: Check-out no hotel, transfer para o aeroporto (horário a definir)
e fim do programa;

LOCAIS VISITADOS

Willis Towers Watson: empresa global líder em consultoria, corretagem e soluções, que
auxilia seus clientes ao redor do mundo a transformar risco em oportunidade para
crescimento. Possui cerca de 40.000 colaboradores e está presente em mais de 140 países
ao redor do mundo.

1871 Innovation Center: incubadora na área de inicialização digital. A organização foi
fundada em 2012 e é o projeto principal do The Chicagoland Entrepreneurial Center, uma
organização sem fins lucrativos que apoia empreendedores na construção e organização de
empresas sustentáveis de alto crescimento. A 1871 tornou-se um dos principais centros de
tecnologia de Chicago e hoje hospeda mais de 400 empresas em fase inicial.

Groupon: site global de e-commerce fundado em 2008 em Chicago. O objetivo principal da
plataforma é promover e dar maior visibilidade para estabelecimentos locais adquirindo
novos clientes através de descontos especiais. O site atualmente é ativo Estados Unidos,
Canadá, Brasil, França, Portugal e Reino Unido.

Commercial Attache of the Brazilian Consulate: Secom-Chicago (Setor de Promoção
Comercial e de Investimentos) foi criado para dinamizar ainda mais as atividades econômicas
entre Brasil e Estados Unidos, estando habilitado a apoiar empresas norte-americanas
interessadas em investir no Brasil ou importar do Brasil e empresas brasileiras que desejam
exportar seus produtos e serviços para o mercado do meio-oeste americano.

Gerdau: O Grupo Gerdau (empresa brasileira) é o 14º maior produtor de aço do mundo e líder
no segmento de aços longos nas Américas.

IMPORTANTE: ITINERÁRIO SUJEITO A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

