GIULIANA
MORRONE

É UMA IMPORTANTE
REPÓRTER DE POLÍTICA,
EDITORA E APRESENTADORA
BRASILEIRA.
Apresentadora do Bom dia Brasil, da TV Globo, ela
é também pivô nas escalas de apresentação do
Jornal Nacional e do Jornal Hoje. Em 2007,
deixou o Brasil para ser correspondente da TV
Globo nos Estados Unidos. Cobriu as eleições
que levaram Barack Obama à presidência
americana, e criou o quadro do Jornal Hoje
"Crônicas de Nova Iorque", que relatava o
cotidiano dos nova-iorquinos e as novidades
desse período pré e pós cenário eletivo.
De volta ao Brasil, trouxe a experiência de
pequenos e médios empresários sobre o
impacto da crise econômica nos negócios - e
quais as passiveis soluções para enfrentar
cenários de instabilidades políticas.
Giuliana é formada em jornalismo e
especializada em jornalismo politico pela
Universidade de Brasilia.

O QUE A CRISE
AMERICANA
PODE ENSINAR
AOS EMPRESÁRIOS
BRASILEIROS
Giuliana Morrone viveu 4 anos e meio
em Nova York. Chegou aos Estados
Unidos em dezembro de 2007, pouco
antes da maior crise econômica, desde
a quebra de Wall Street.
Acompanhou a repercussão da crise
no setor de serviços, um dos mais
importantes da economia americana. Da noite para o dia, pequenos
empresários perderam crédito,
clientes, faturamento. Em razão
disso, as oportunidades de financiamento caíram particularmente
para pequenas empresas.
Nessa palestra, Giuliana usa
dados de instituições financeiras americanas e da agência
governamental de apoio a
pequenas empresas para repassar as
estratégias e caminhos que foram
adotadas para atravessar a crise,
evitando o fechamento de lojas e
falências.

CENÁRIOS
POLÍTICOS &
ECONÔMICOS
Na apresentação, Giuliana
discute o panorama
brasileiro sempre
fomentando oportunidades
de mercado. Por meio de
uma leitura clara e objetiva
das tendências
político-econômicas
nacionais e do exterior, ela
aponta riscos e caminhos
que fortalecem – ou não –
a competitividade das
empresas.
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