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FGV Online ganha prêmio na 
categoria gestão do negócio e 
está entre os "100 Melhores 

Fornecedores para RH" do país  
  Stavros Xanthopoylos  
   

 

Centro de Políticas Sociais 
municia mídia internacional  

  Marcelo Neri  
   

 

Revista Conjuntura Econômica 
promove reforma gráfica  

  Claudio Conceição  
   

 
Centro de Estudos sobre 

Relações Internacionais recebe 
especialista em América Latina   

  Matias Spektor  

 

Ditadura e 
Democracia na 
América Latina 
Este livro traz o 
resultado de um 
balanço, realizado 
por pesquisadores de 
países da América 
Latina, sobre os 
diversos processos 
de redemocratização 
no continente.  
Saiba mais. 

 

   

 

ATUALIZAÇÃO BIBLIOTECA  
Periódicos recebidos e  
selecionados pela Biblioteca  
Mario Henrique Simonsen 

 

   

 

Administração é o curso com mais 
matrículas no Brasil, mostra Censo da 
Educação Superior  
 

   

Dia 9   
PROJETOS Jhonson Damasceno 

CPDOC Adelina Cruz 
PROJETOS-SP Roberta Vidotti

   
Dia 10 
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Centro de Políticas Sociais 
municia mídia internacional 

  
Recentemente  uma equipe da TV Nacional 
Holandesa veio especialmente ao Brasil  
gravar uma entrevista com Marcelo Neri 
para um uma matéria sobre o modelo 
socioeconômico brasileiro, usado como um 
dos atributos para comparação de 
programas sociais e modelos de governo 
adotados no Sudeste asiático (Cingapura)  
e  Europa (Holanda). A equipe do CPS 
acompanhou a TV holandesa  no campo e 
produziu o seu próprio vídeo na favela 
Tavares Bastos, no Catete, Zona Sul do Rio 
de Janeiro, onde, no ano de 2000, foi 
instalado o quartel-general do Batalhão de 
Operações Especiais (BOPE),  um dos 
cenários do filme Tropa de Elite, criando 
um experimento interessante, anterior à 
iniciativa recente no Dona Marta em 
Botafogo. O entrevistado foi Bob Nadkarni, 
um inglês que vive há 20 anos no Brasil e 
dono de um albergue na comunidade. Ele 
fala sobre como a segurança mudou o dia-
a-dia na favela e sobre sua mudança para o 
país. Um trecho desta entrevista pode ser 
vista clicando aqui. 
  
As iniciativas de contato por parte da mídia 
internacional são fruto do Projeto “Brazil”
elaborado pelo CPS, que leva informações 
sobre a realidade nacional  para o restante 
do mundo. O projeto tem como objetivo 
fortalecer a presença da FGV no âmbito 
internacional, aumentando o diálogo com 
indivíduos e instituições estrangeiras 
utilizando centros de pesquisa e a mídia 
como canais. 
  
Exemplo disso, veio também ao CPS uma 
jornalista da Swedish Radio para fazer uma 
matéria sobre o programa Bolsa-Família  
que junto com as avaliações de 
microcrédito tem despertado interesse 
dentro e fora do Brasil. Aqui no Brasil, foi 
publicada recentemente no Estado de São 
Paulo uma entrevista com Marcelo Neri 
intitulada "Estamos no Bolsa-Família 2.0", 
que pode ser acessada clicando aqui. 
  
Durante o ano de 2008 algumas matérias 
também foram veiculadas na mídia 
impressa internacional, com destaque para 

 

  
Marcelo Neri e a equipe da TV Nacional Holandesa  

  
Vista da Favela Tavares Bastos  

  
Marcelo Neri com o entrevistado Bob Nadkarni  
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The Economist, El Pais, International Miami 
Herald, Financial Times, Le Monde, New 
York Times e Newsweek.  Segundo Marcelo 
Neri, economista-chefe do CPS "a FGV está 
com uma excelente visibilidade 
internacional. O próximo desafio é  
divulgar  pesquisa  sobre diferentes 
países".  Neste aspecto, o Índice de 
Felicidade Futura,  gerado a partir de 
microdados  de  132 países do Gallup World 
Poll lançado no ano passado, constituiu o 
primeiro indicador do CPS em escala global 
e será seguido por outros, a começar pelo 
Índice de Desenvolvimento Humano 
Percebido. 
  
Outras matérias sobre os trabalhos do CPS 
podem ser acessadas através do site: 
http://www3.fgv.br/ibrecps/comunica. 

   

 

Revista Conjuntura Econômica 
promove reforma gráfica 

  
No ano em que completa 60 anos de 
atividade, a revista Conjuntura Econômica  
promove importante reforma gráfica com o 
objetivo de modernizar sua diagramação e 
melhorar a legibilidade de seus textos. O 
editor-executivo da revista, Claudio 
Conceição, anuncia que a próxima edição –
a de fevereiro - já virá com as novidades 
propostas pelo projeto gráfico criado pela 
editora de arte Cintia de Sá – e aprovado, 
sem restrições, pelo diretor do Ibre, Luiz 
Guilherme Schymura. 
 
Claudio Conceição explica algumas 
mudanças: “Estamos trocando a tipologia 
para deixar o texto mais claro e a página 
mais limpa com um espaço maior entre as 
linhas. Além disso, cada seção vai ter uma 
cor de identificação. O agribusiness, por 
exemplo, será no tom verde e a 
macroeconomia em azul”, revela. Outra 
novidade será a retirada das fotos dos 
autores dos artigos o que possibilitará uma 
diagramação mais leve e dinâmica. “O 
objetivo é dar movimento à revista. Para 
isso, estamos “quebrando” a rigidez das 
colunas, que terão diferentes padrões de 
centimetragem”, afirma. 
 
O editor de Conjuntura Econômica destaca 

 

  

Page 5 of 15SemanaFGV

9/2/2009http://www.fgv.br/marketing/mailmarketing/arq/4204.htm


