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São Paulo, 07 de Novembro de 2014. 

 

 

FIA MBA e sua Empresa na International Case Competition - Canadá 

 

O International MBA da FIA foi convidado a representar o Brasil na tradicional John Molson 

International Case Competition, organizada pela Concordia University em Montreal, de 4 a 9 de Janeiro 

de 2015, com uma equipe de quatro alunos e um “coach”. O Profuturo está patrocinando a inscrição 

da equipe, as despesas de viagem e estadia do professor “coach”. 

 

Estamos buscando o patrocinío de uma ou mais empresas para viabilizar aquisição de passagens 

aéreas e hospedagem dos alunos para o evento. Este apoio tem como objetivos ampliar a presença de 

escolas brasileiras no contexto internacional, aumentar o reconhecimento global da qualidade de 

nossos alunos e incentivar o uso de casos nos cursos no Brasil. 

 

A equipe FIA foi selecionada mediante um torneio interno de solução de casos de Harvard. A equipe 

vencedora, com ótimo desempenho, foi composta pelos alunos Adriana Dionizio Martins, Raquel Orsati 

Clara, William Soares Vidal e Benjamin Losseau.  São 36 equipes de todos os continentes do mundo, 

envolvendo 180 alunos e professores, além dos painéis de juizes (executivos convidados) e do público 

que acompanha o evento, e ampla divulgação pela Internet.  Os patrocinadores constarão do “banner” 

da equipe, e serão apresentados nas divulgações do evento pela FIA, que atinge um público de mais de 

oito mil executivos. 

 

O orçamento necessário é de R$ 40.000,00 e as opções de patrocínio* são: 

 

 Patrocinador Master: R$ 25.000,00  

 Patrocinador Ouro:  R$ 10.000,00  

 Patrocinador Prata: R$ 5.000,00  

 

*Obs.: o patrocínio poderá ser realizado na forma de compra de passagens aéreas ida e volta São 

Paulo – Montreal ou ainda pagamento antecipado de diárias no hotel da realização do evento.  

 

Quando o orçamento previsto for atingido serão encerradas as oportunidades de patrocínio.  

 

Para maiores informações sobre como apoiar esta iniciativa, solicito entrar em contato com o Prof. 

Ailton Jussani ou Cristiane Alves no email cristianea@fia.com.br, ou pelo telefone 11-3818-4021. 

 

Atenciosamente, 

 

 

James T. C. Wright 

Coordenador - Profuturo 

MBA Executivo Internacional, International MBA & Americas MBA 

55-11-3732-3519 
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