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C A R TA D O
PRESIDENTE

1

70
ANOS

CRESCENDO
COM O
BRASIL

CARLOS IVA N
S I M O NS EN
LE A L
Presidente da Fundação Getulio Vargas

A

FGV completa, no ano de
2014, 70 anos de existência.
São 7 décadas onde estiveram
envolvidas as atividades de milhares de
pessoas e, de fato, a história da FGV
reflete bastante a história moderna de
nosso país. As suas crises acompanham
as crises brasileiras, assim como seu
crescimento acompanha o crescimento
brasileiro em uma relação de causalidade
absolutamente clara. A Fundação vive o
Brasil, vive o momento do Brasil, ela é
parte viva do Brasil.
Trata-se de uma instituição ímpar, seja
aqui, seja no resto do mundo: um think
tank que é uma instituição de ensino
superior e cuja tradição é gerar profundo
impacto na vida nacional. Coisas que
fazem parte do cotidiano brasileiro e que
muitas vezes tomamos como dadas – os
índices de preços, as contas nacionais, as
primeiras contas do Banco Central antes
mesmo de o Banco Central existir... Tudo
isso nasceu na Fundação Getulio Vargas.
Não custa lembrar que esta instituição é
uma evolução do antigo Departamento
Administrativo do Serviço Público
(DASP), da época do Estado Novo. Mas
ela não veio com as mazelas desse período,
e sim para aperfeiçoar continuamente o
Serviço Público nacional e as técnicas
de gestão das empresas nacionais; ela
veio para entender o problema do
desenvolvimento brasileiro, pensar e agir
em prol da melhoria do nosso país.
5

São 70 anos de luta nos quais fomos
capitaneados por três presidentes: o
nosso ilustre fundador Dr. Luiz Simões
Lopes – presidente de 1944 a 1992; Dr.
Jorge Oscar de Mello Flôres, de 1992
até 2000; e eu, que tenho a honra de ser
presidente da FGV desde então. Graças,
sobretudo, à gestão de Simões Lopes, a
Fundação pôde sedimentar um espírito
que a distingue e que sempre deverá
distingui-la de outras instituições. Ela
não pertence a ninguém, ela pertence
ao Brasil, ao povo brasileiro; é dedicada
à formação de elites do pensamento
nacional, à formação de quadros, ao
reforço da nossa identidade. E tudo
isso sem nenhuma xenofobia, sem
nenhuma exclusão do resto do mundo.
Acreditamos que o Brasil merece
soluções racionais que levem ao melhor
desenvolvimento econômico e social da
nossa nação. A Fundação Getulio Vargas
é uma instituição aplicada, voltada para
problemas reais. Não acreditamos no
improviso nem em soluções imediatistas;
acreditamos na construção de soluções.
Talvez este seja o nosso maior diferencial.

Quando a FGV nasceu, o Brasil não
tinha 50 milhões de habitantes e hoje
tem perto de 200 milhões. Quando a
FGV nasceu, havia 60 mil universitários
no país – se tanto – e hoje são quase
7 milhões. O que isso quer dizer? É o
mesmo país? Certamente as condições
mudaram muito nesses 70 anos. E a
FGV, como o país, teve seus momentos
de crise e seus momentos de sucesso.
Assim como o Brasil, ela tem que
enfrentar a cada dia os desafios para
poder conquistar o futuro.
Aqui na FGV temos um espírito de luta,
um espírito de trabalho pelo nacional,
um espírito voltado para o futuro. Temos
orgulho dos 70 anos que passaram e
vamos tentar fazer os próximos 70 anos
ainda melhores.

Edifício Luiz Simões Lopes (Sede). Rio de Janeiro

1968

Os desafios do Brasil significam também
desafios para a FGV. Por exemplo:
recentemente o país tem conseguido
subir o nível da renda média. Mas será
que o Brasil cairá na armadilha da renda
média, ficando condenado a não ir para a
“primeira divisão” das nações do mundo?
Será que não conseguiremos atingir as
taxas de crescimento e desenvolvimento
social dos países desenvolvidos? Ou
será que conseguiremos tudo isso? E,
se conseguirmos, que outros desafios
teremos que enfrentar?
Essas são questões que, para serem
pensadas e solucionadas, envolvem as
áreas de Economia, Administração,
Direito, Ciências Sociais e uma
inteligência em Matemática Aplicada,
tudo com o que a FGV trabalha. Por
essas razões, os nossos professores,
pesquisadores e funcionários têm a
consciência de que o seu trabalho não
é aquele que se finda quando acaba o
expediente. As pessoas que trabalham
na FGV sabem que trabalham por um
Brasil mais forte, por um Brasil mais
potente para resolver seus problemas,
por um país pacífico que quer se integrar
ao mundo, um país importante que
finalmente começa a entrar em uma fase
mais madura.

2013
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Edifício Luiz Simões Lopes e
Torre Oscar Niemeyer.
Rio de Janeiro

LINHA DO
TEMPO

2

PRÉDIO DA FACULDADE NACIONAL DE
CIÊNCIAS ECONÔMICAS, QUE DEPOIS SE
AGREGOU À ENTÃO UNIVERSIDADE DO
BRASIL (HOJE UFRJ). O PRÉDIO FOI A
PRIMEIRA SEDE DA FGV.
RIO DE JANEIRO
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70
ANOS

FA Z E N D O
HISTÓRIA

Criação da Biblioteca Central no Rio de Janeiro
(hoje Biblioteca Mario Henrique Simonsen)

Criação da Biblioteca de Brasília

Criação da Escola de Economia
de São Paulo (EESP)
Criação da Diretoria de Operações (DO)

Criação da DIREITO RIO

Criação da Escola Brasileira de
Administração Pública (EBAP, hoje EBAPE)

Criação da DIREITO GV, hoje DIREITO SP

Criação da FGV Brasília

Criação da Diretoria de Planejamento Estratégico e Inovação (DPEI)

Criação da Escola de Matemática Aplicada (EMAp)
Criação da Diretoria de Análise de Políticas Públicas (DAPP)

Criação do Centro de Pesquisa e
Documentação da História
do Brasil (CPDOC)

INAUGURAÇÃO DA TORRE OSCA R NI E M E YE R
Criação da Diretoria de Comunicação e Marketing (DICOM)
Criação da FGV Energia

1945

1952

1944

1951

1973

1960

1954

1965

Criação da FGV

Criação do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE)

Criação da Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP)
Criação da Biblioteca Karl Boedecker em São Paulo
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2002

1974

Criação da Editora FGV

Criação da Escola de Pós-Graduação em Economia (EPGE)

1979

2003

2004

2005

2010

2013

2011

2009

2012

Criação do Instituto de Desenvolvimento Educacional (IDE)

Transformação dos programas
GV Consult e FGV Projetos
na unidade FGV Projetos

Criação da Diretoria de Integração Acadêmica (DIA)
Criação da Diretoria Internacional (DINT)
Criação do Sistema de Bibliotecas
Criação da Diretoria de Estudos de Novos Negócios (DENN)

12

A F GV E O M ESTRE
DAS C URVAS,
OS CAR NIEM E Y E R

“A Torre Oscar Niemeyer é de grande
significado para a cidade”. Assim o
vice-presidente da Fundação Getulio
Vargas, Sergio Franklin Quintella, define
o prédio inaugurado em dezembro
de 2013, junto ao novo conjunto
arquitetônico da Fundação. Projetado
por Oscar Niemeyer ainda na década de
1950, o complexo da FGV está completo
quase 60 anos depois, e o Rio ganha
mais uma obra do “mestre das curvas”,
que comemoraria 106 anos na véspera
do lançamento, no dia 16 de dezembro.

As obras do conjunto foram iniciadas
em 2010 e ficaram prontas em três
anos, dentro do cronograma previsto.
Futuramente, a sede da FGV também
passará por um processo de retrofit, um
pedido de Oscar Niemeyer para que o
prédio antigo – tombado pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN) – fique em sintonia
com as novas edificações.

O projeto inicial foi atualizado junto ao
próprio Niemeyer para atender às novas
necessidades da Fundação e conta, além
da sede (inaugurada em 1968), com
um novo edifício de 19 andares e dois
subsolos de garagem – batizado Torre
Oscar Niemeyer em sua homenagem
– uma esplanada e um centro cultural.
A torre abriga escritórios de grandes
empresas e o centro cultural terá em
breve uma biblioteca, área de estudos
e auditório, além de um espaço para
exposições de arte. “O centro cultural
foi adaptado e a ideia é que suas funções
sejam flexíveis. Por exemplo, o mesmo
auditório poderá ser desmembrado
em outros, conforme a necessidade e a
dimensão do evento”, explica Quintella.
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DEPOIMENTOS

3

CONFERÊNCIA SOBRE O PACTO DAS
NAÇÕES UNIDAS, PROFERIDA PELO JURISTA
AUSTRÍACO HANS KELSEN.
RIO DE JANEIRO, SETEMBRO DE 1949.

70
ANOS

APOIANDO O
D E S E N V O LV I M E N T O

70 ANOS DE
CONTRIBUIÇÕES
PARA O
DESENVOLVIMENTO
DO BRASIL

Sergio Franklin Quintella,
vice-presidente da FGV

E

m breves palavras, podemos
dizer que, ao longo dos seus
70 anos, a FGV se dedicou
com afinco ao seu objetivo maior –
que é servir de instrumento de apoio
ao desenvolvimento socioeconômico
do país, sem inclinações políticas ou
partidárias. E a Fundação realiza sua
missão de várias maneiras, sempre
preservando uma alta taxa de respeito e
credibilidade.
Através de suas Escolas no Rio de Janeiro
e em São Paulo, forma profissionais em
nível de graduação e pós-graduação
em Administração Pública e de
Empresas, Economia, Direito, Ciências
Sociais, História, e mais recentemente,
Matemática Aplicada. E por meio de
centros de pesquisa, tanto os ligados às
Escolas quanto os independentes (tais
como o Instituto Brasileiro de Economia,
o mais antigo), produz estudos em
ciências puras e aplicadas.

A FGV também difunde o conhecimento
por ela produzido por meio de sua
rede conveniada e do processo de
ensino a distância, ambos capitaneados
pelo Instituto de Desenvolvimento
Educacional (IDE). Assim, a Fundação
atua não apenas em todo o território
brasileiro, bem como cada vez mais se
faz presente no exterior. Além disso, a
FGV certifica cursos de graduação em
Administração e em Economia com
grande êxito em todo o Brasil, e algumas
dessas instituições de ensino superior
certificadas vêm recebendo avaliações
excelentes do Ministério da Educação.
E em um futuro próximo, a Fundação
pretende ampliar significativamente sua
representação em Brasília, onde mantém
atividades desde a criação da capital,
em 1960.
Em dezembro de 2013, a Fundação
Getulio Vargas inaugurou a Torre
Oscar Niemeyer – que faz parte do seu
complexo cultural e educacional, situado
na Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro.
O projeto do complexo foi idealizado
por Oscar Niemeyer na década de 1950
e esta é a primeira das obras do arquiteto
inaugurada após sua morte. As novas
instalações são um presente da FGV à
cidade, e junto ao Centro Cultural irão
permitir a ampliação de bens públicos
oferecidos pela instituição, além da
modernização do bairro.
A direção superior da FGV vem
ainda desenvolvendo um trabalho
de internacionalização da Fundação,
ampliando as parcerias com instituições
das Américas, Europa, África, Ásia e
Oceania, o que contribui para a crescente
importância e reconhecimento da FGV
enquanto think tank de expressão global.
Por essas razões, nesses 70 anos a FGV
consolidou sua posição como importante
centro de conhecimento, de estudos
e educação, cumprindo sua missão
de trabalhar pelo desenvolvimento
nacional.

1968

Discurso de inauguração da nova sede da FGV, por Luiz Simões Lopes. Rio de Janeiro

Há aproximadamente dez anos, a FGV
Projetos aproveita a expertise acadêmica
das Escolas e centros de pesquisa da
Fundação no apoio aos entes públicos
e privados, desenvolvendo soluções que
ora visam à melhoria da produtividade
do setor privado, ora ao aperfeiçoamento
da gestão pública nos Três Poderes
(Executivo, Legislativo e Judiciário) em
todas as suas esferas.
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O S I G NIFICADO
DA PA LAV RA
“ COMEMORA R”

Marieta de Moraes Ferreira,
diretora da Editora FGV e do
Sistema de Bibliotecas

O

que é comemorar? Comemorar
quer dizer “lembrar junto”. E
quando falamos em “lembrar”,
falamos de “memória”. E esta memória
é construída; ela seleciona o que deve
ser lembrado até para que os desafios
vindouros possam ser enfrentados. Por
isso, como historiadora, acredito que em
tempos de comemoração é interessante
falar do passado para podermos entender
o presente e vislumbrar o futuro.
A origem da FGV está em um decreto-lei
assinado pelo então presidente Getúlio
Vargas, autorizando o Departamento
Administrativo do Serviço Público
(DASP) a constituir a FGV com o
objetivo de formar quadros para a
administração pública do país. Era uma
época de modernização e racionalização
da gestão no Brasil, da instauração de um
modelo econômico que exigia a presença
do Estado. A tradição clientelística
de loteamento de cargos públicos
começava a dar lugar à meritocracia, em
que as funções deveriam ser ocupadas
por profissionais com a competência
necessária para exercê-las. Para formar
essas pessoas, a FGV teria como função
promover estudos sobre a realidade
brasileira, além de criar e manter cursos.
Seguindo esta linha, em seu início
a FGV preparava administradores
21

públicos, mas também atuava na
educação secundária regular (caso do
Colégio Nova Friburgo, uma inovação
tanto em termos pedagógicos quanto
educacionais). Com o intuito de preparar
profissionais altamente qualificados,
a Fundação mantinha ainda cursos
de nível secundário voltados para a
formação técnica, como Contabilidade
e Secretariado.
Nos dias de hoje, atuo em três novos
projetos que de certa forma, atualizam
o compromisso original da Fundação
Getulio Vargas com a educação no país.
O primeiro é o FGV Ensino Médio,
ligado à presidência da Fundação. Ele
retoma os princípios da dedicação
à educação básica, atendendo às
necessidades do século XXI em duas
frentes: através da produção de livros
didáticos e do Portal FGV Ensino Médio
Digital, que disponibiliza aulas, banco
de questões e conteúdos relacionados
ao Ensino Médio gratuitamente, online,
para alunos de todo o Brasil. O impacto
social da iniciativa é enorme, já que ela
contribui para a melhoria da educação
brasileira, além de estimular e preparar
os jovens para o Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM).

um novo sistema de gestão de acervos
com vários recursos: integração com
redes sociais, opção de ranking das
obras, geração automática de referências
bibliográficas e visualização imediata
dos últimos livros adquiridos, além de
uma consulta mais ágil e inteligente. O
catálogo pode ainda ser acessado por
dispositivos móveis, Android ou iOS.
E outras mudanças se concretizarão
em breve com a inauguração da nova
biblioteca do Rio de Janeiro.
Estes são três exemplos de como a FGV
mantém seus princípios básicos numa
perspectiva democrática, ao mesmo
tempo em que está sempre à frente do seu
tempo, adequando sua missão aos dias
de hoje. Eles atualizam o compromisso
da FGV com o país e com a educação
– ambos indissociáveis um do outro.
A produção de material didático, de
livros, a disponibilização de conteúdo
para estudantes de Ensino Médio de
forma online e gratuita, e a ampliação
do acesso ao acervo das bibliotecas para
o público são a materialização da missão
da FGV de compartilhar conhecimento.

A FGV comemora seus 70 anos fazendo
jus a essa missão e às propostas elencadas
no passado graças a uma administração
superior que percebe os desafios e as
necessidades de renovação que os novos
tempos colocam, e que instiga seus
diretores, professores e funcionários a
buscarem novos caminhos.
Entrei na FGV muito jovem e ao longo
de cerca de 30 anos trabalhei em muitas
unidades, enfrentei muitos desafios e
desenvolvi muitos projetos. E dedicar-me
a esta instituição é certamente motivo de
grande orgulho, alegria e satisfação.

O outro projeto é a Editora FGV, cujo
foco é ampliar o número de títulos
relacionados às atividades pedagógicas
e educacionais da Fundação – tais
como a série FGV Management, que já
vendeu mais de 2,5 milhões de livros.
O sucesso desta coleção demonstra a
importância das publicações da Editora
FGV também para alunos de outras
instituições de ensino e profissionais já
estabelecidos no mercado de trabalho
que buscam se atualizar. E como uma
editora universitária de escopo mais
amplo que as demais, produzimos e
comercializamos livros digitais em
formato eBook e ePub, atendendo
inclusive a demandas de outras editoras
universitárias que não possuem a mesma
capacidade.
Já o Sistema de Bibliotecas é um projeto
antigo que foi implantado de fato
há apenas dois anos. Ele preconiza
a integração das bibliotecas do Rio
de Janeiro, São Paulo e Brasília, a
racionalização de seus trabalhos, a
adoção de uma política conjunta de
aquisição, ampliação e disponibilização
de acervo, além da modernização de
seus serviços. Acabamos de implantar

1955

Biblioteca Karl A. Boedecker. São Paulo
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CO MPROMISSO
CO M O PA ÍS
Oscar Vilhena Vieira,
diretor da DIREITO SP

N

esses 70 anos, a FGV vem
desempenhando de forma
contundente seu compromisso
estatutário de contribuir para o
desenvolvimento da sociedade brasileira
por intermédio da pesquisa, do ensino e
do aperfeiçoamento de pessoal. Trata-se
de uma trajetória singular e sem paralelo
na história brasileira, na medida em que
é difícil encontrar outra instituição de
ensino e pesquisa, de natureza privada,
que tenha ofertado uma contribuição tão
robusta à modernização de nosso Estado
e de nossa economia. Além da formação
de profissionais que vieram a ocupar
posições de liderança na esfera pública
e privada, a Fundação Getulio Vargas
promoveu ao longo de décadas a criação
de centros de pesquisa de excelência em
áreas vitais para nosso desenvolvimento,
como economia, negócios, governo,
relações internacionais e também
direito, passando a ocupar uma posição
de excelência no cenário acadêmico
brasileiro e internacional. Para além
de sua contribuição como academia,
a FGV vem fortalecendo sua posição
de think tank, não apenas realizando
análises refinadas sobre o país e seu
contexto internacional, mas também
apresentando propostas e projetos que
enriquecem o debate público e qualificam
o processo de tomada de decisão, seja
no âmbito governamental, seja na esfera
do mercado. Cumpre destacar, neste
sentido, que, em função da excelência e
do volume de sua produção e intervenção
no debate público, a FGV tornou-se o
mais importante think tank do Brasil e
um dos mais destacados do sul global.
Embora a FGV tenha sempre levado em
consideração a importância do Direito
e suas instituições para o processo de
desenvolvimento, será apenas no início
23

dos anos 2000, que se toma a decisão
de criar duas Escolas de Direito: uma
em São Paulo e outra no Rio. Esta não
foi uma decisão óbvia, pois o Brasil já
contava àquele momento com mais de
mil escolas de Direito. No entanto, havia
a aguda percepção de que era necessária
a formação de uma nova geração de
juristas, habilitada a operar o sistema
legal num mundo marcado por um forte
processo de globalização e submetido
a uma vertiginosa revolução no campo
da tecnologia da informação. O próprio
Estado brasileiro vivia um processo
de reforma que exigia da comunidade
jurídica uma atitude mais dinâmica e
interdisciplinar. Assim, era necessário
oferecer uma nova forma de ensinar
o direito, levando em consideração,
sobretudo, a capacidade que estes
profissionais deveriam ter para enfrentar
e apresentar soluções criativas para
problemas de alta complexidade. Firmase assim a ideia de que suas Escolas não
deveriam formar operadores do direito,
mais sim arquitetos jurídicos capazes
de inovar no campo institucional e
também na elaboração dos negócios.
Não se poderia, no entanto, promover
esta renovação do ensino jurídico
sem uma nova forma de se pensar
e produzir o conhecimento sobre o
Direito. Daí o investimento em pesquisas
interdisciplinares, na abertura de um
campo de estudos institucionais, bem
como o emprego de métodos empíricos,
que permitam ao jurista ter bases mais
realistas para elaborar o conhecimento
normativo.
O fortalecimento e modernização das
instituições jurídicas são fundamentais
para o pleno desenvolvimento do país –
que deve ser baseado em uma democracia
plena, na pujança e sustentabilidade de
seu processo de crescimento econômico,
bem como na realização da justiça e
o respeito aos direitos fundamentais,
sem o que não alcançaremos padrões
mínimos de civilidade. Como contribuir
para qualificar o sistema jurídico e as
instituições de aplicação do Direito no
Brasil? Como tornar o ambiente de
negócio mais estável, por intermédio
da estabilização de expectativas? Como
colaborar para modernizar a cultura
jurídica e o ambiente acadêmico no
campo do direito? Esses parecem ser
alguns dos desafios assumidos pela FGV
ao criar suas Escolas de Direito.

2009

Formatura da primeira turma de graduação da DIREITO SP. São Paulo

A DIREITO SP

Para a formação da Escola de Direito
de São Paulo, no início dos anos 2000,
diretamente ligada à necessidade de
renovação do ensino e da pesquisa
em Direito no Brasil, foi formado um
grupo de professores que empregavam
metodologias heterodoxas de ensino,
tais como discussão de casos e problemas
em sala de aula, que tinham experiência
internacional e, sobretudo, estivessem
comprometidos com o desenvolvimento
da sociedade brasileira.
Assim, a Escola tornou-se uma
referência, tanto no plano interno como
internacional, como uma instituição
inovadora, proativa e globalizada. Mais
recentemente, seguindo a orientação
das demais esferas da FGV, a Escola
de Direito de São Paulo também vem
fortalecendo a sua produção como
think tank, por intermédio do Centro
de Pesquisas Jurídicas Aplicadas. Todas
essas iniciativas somente têm sido
possíveis graças ao entusiasmo e apoio
integral da presidência da FGV.
FUTURO

O Direito é tradicionalmente uma área
muito “paroquial” dentro do meio
acadêmico. As mudanças provocadas
pela globalização e pela revolução das
tecnologias de comunicação, no entanto,
impõem uma alteração deste padrão.

Estamos assistindo a um enorme processo
de internacionalização em duas vias:
em uma, os direitos nacionais sofrem a
influência do Direito Internacional; na
outra, o sistema internacional também
é influenciado pelo Direito dos países.
O sistema jurídico tem se tornado
cosmopolita e a DIREITO SP antecipou
essa tendência.
Em todos os semestres temos cerca de
uma dezena de professores estrangeiros
na Escola, assim como duas dezenas
de alunos vindos de outros países.
Nossos professores e alunos também
realizam esse movimento, conhecendo
outras realidades, e buscamos estar nos
fóruns de Direito Internacional. Não
é à toa que presidimos a Law Schools
Global League – um projeto pioneiro,
de âmbito mundial, que pretende dar
respostas aos novos desafios impostos
pela globalização econômica, política
e financeira no ensino tradicional do
Direito.
Talvez sejamos uma das Escolas que
mais investem em internacionalização
na América Latina e os nossos mestrados
encontram-se entre os mais inovadores
do mundo, de acordo com ranking do
Financial Times divulgado em 2013.
Nesse sentido, a DIREITO SP tem ainda
a ambição de ser o portal pelo qual
aqueles que querem conhecer o Brasil
através do seu sistema jurídico têm
que passar.
24

DESAFIOS

Os desafios da FGV, bem como da
DIREITO SP, são semelhantes àqueles
que hoje pressionam as principais
instituições de ensino e pesquisa
do mundo. As bases tecnológicas
da informação mudaram muito
rapidamente. Ser um profissional de
direito de excelência hoje em dia exige
uma série de habilidades e conhecimento
que impõem uma formação muito
distinta. Neste sentido, o modelo
clássico – a sala de aula, o professor que
detinha o monopólio do conhecimento
e da fala – não mais pode ser o centro
do processo de ensino. Hoje a questão
é: como envolver os alunos? Através
de novas ferramentas, da participação
intensiva, da identificação/criação de
problemas e da formação de equipes
para solucioná-los.
Esta é a nossa tônica: o enfrentamento e a
solução de problemas por intermédio do
Direito. Trabalhar na (e pela) DIREITO
SP é muito desafiador. Este desafio é o que
tem estimulado uma maravilhosa equipe
de professores, alunos e funcionários.

T E MPOS DE
MU DA NÇAS,
T E MPOS DE
O P ORTUNIDADE S
MINHA TRAJETÓRIA E A EBAPE

Bianor Scelza Cavalcanti,
diretor internacional da FGV

N

o dia 25 de fevereiro de 2014,
o jovem que em 1967 subia a
rampa da Torre Luiz Simões
Lopes para fazer o vestibular da EBAP
subiu pela primeira vez a nova escada
rolante do mesmo prédio – que se soma
à Torre Oscar Niemeyer para sinalizar
novos tempos.
Entrei na FGV no crítico ano de 1968
para estudar na EBAP – que foi muito
importante para mim como aluno, como
professor e como dirigente acadêmico,
pois nela também exerci cinco mandatos
como diretor, totalizando 18 anos.
Nesta época, a FGV já era reconhecida
por sua contribuição ao país, na medida
em que suas Escolas de Administração
estavam estabelecidas tanto no Rio
de Janeiro quanto em São Paulo, e já
lideravam o campo de conhecimento
técnico-acadêmico da Administração no
continente.
A EBAP foi criada em 1952 com o
objetivo de formar pessoas para a
administração pública brasileira e gerar
conhecimento para essa área, o que
foi se adensando ao longo do tempo.
Em 1967, por exemplo, foi realizada
a reforma administrativa do governo
federal a partir do Decreto-Lei nº 200,
que contara com apoio da Escola para
sua formulação e implementação.
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A Escola beneficiou-se de um convênio
com a University of Southern California
(USC). Desta forma, uma geração de
docentes fez mestrado e doutorado na
instituição, assim como professores
norte-americanos vieram para cá no
período anterior a 1968 para formular
o modelo de Escola que a EBAP acabou
por se tornar, consolidando a experiência
dos anos 1950 em novas bases e abrindo
a perspectiva da pós-graduação.
Em 2002, a EBAP se torna EBAPE,
convertendo-se também em uma Escola
de Administração de Empresas.
A EBAPE foi considerada uma
comunidade acadêmica multigeracional,
por fazer uma ponte entre os professores
que fizeram parte de sua formação na
USC e outras universidades, e os mais
jovens, que entraram posteriormente.
Para minha experiência foi muito
importante conviver com essas duas
gerações, em parte porque os docentes
mais antigos foram muito generosos
em passar seus conhecimentos e
experiências. E eu procurei manter isso
enquanto fui diretor da Escola. Havia
essa preocupação de passagem de
conhecimento e experiências, o que criou
uma cultura acadêmica muito especial.
Quando deixei a direção da Escola,
ela havia conquistado o primeiro
lugar no “ranking” do Índice Geral
de Cursos do Ministério de Educação,
à frente de Escolas de todas as áreas
de conhecimento. Creio ser legítimo
ter orgulho disso, por mim, por meus
colegas do professorado, pela direção da
FGV que muito nos apoiou e por nossos
estudantes de graduação, mestrado e
doutorado.

entre as unidades da Fundação situadas
no Rio, em São Paulo e em Brasília. É
também nesta gestão que a FGV foi
efetivamente para o mercado, mantendo
o compromisso com a produção e
qualidade dos chamados bens públicos
e adotando um modelo organizacional
matricial, em que as Escolas e Institutos
fornecem as bases de recursos humanos,
conhecimento e titulação para o
funcionamento do sistema de ensino
executivo do IDE e da assessoria técnica
realizada pela FGV Projetos – ambos
promovendo a projeção nacional
da FGV, em rede. Neste período de
transição firmei parcerias importantes
para atravessar mares revoltos com
Irapoan Cavalcanti, Clóvis de Faro, Luiz
Guilherme Schymura e o próprio Carlos
Ivan Simonsen Leal.
Depois, foram criadas novas Escolas e
cursos: a pós e a graduação do CPDOC
(hoje Escola de Ciências Sociais), a
Escola de Direito do Rio de Janeiro
(DIREITO RIO), a Escola de Economia
de São Paulo (EESP), a Escola de Direito
de São Paulo (DIREITO SP) e a Escola
de Matemática Aplicada (EMAp).

O consenso para que tudo isso fosse
alcançado não foi fácil, mas graças à
liderança do presidente Carlos Ivan
foi possível atravessar um período
de percalços, transformando-os em
oportunidades.
INTERNACIONALIZAÇÃO

Nesses 70 anos, a FGV se reinventou,
mantendo a sua tradição e buscando
sempre novas formas de funcionamento.
No plano internacional, a FGV se
fortalece muito como think tank,
gerando pesquisas aplicadas que podem
alimentar políticas públicas e estratégias
empresariais, e fazendo a convergência
entre elas e os movimentos sociais.

A DINT ainda está retomando o
programa de criação de uma cadeira
conjunta com a University of Southern
California chamada “Guerreiro Ramos”
– importante sociólogo na área de
Administração Pública que foi professor
da EBAP e da USC. Guerreiro Ramos foi
também assessor do presidente Getúlio
Vargas em seu segundo governo, além de
membro da delegação do Brasil junto à
ONU.
Na
área
internacional
viemos
exercendo liderança institucional em
organizações importantes para as áreas
de administração e políticas públicas, a
exemplo da International Association of
Schools and Institutes of Administration
(IASIA) e do International Institute of
Administrative Sciences (IIAS).
Vivo a septuagenária FGV há 46 anos e
comemoro com emoção cada década de
seu legado. Não só pelo o que passou,
mas pelo que virá a partir do que foi
construído em bases sólidas.

Podemos dizer que o modelo matricial
da FGV foi conscientemente desenhado,
de forma não apenas coerente com o
que havia em seu tempo, mas com o
que havia de mais avançado na teoria
das organizações. E, graças a ele, o
período de transição pelo qual passou a
Fundação foi muito profícuo, apesar de
delicado. Vejamos um exemplo.

Com a crise fiscal de 1992, a FGV foi
obrigada a buscar um novo modelo para
se manter e expandir, apesar do sucesso
do modelo anterior. Foi um período
difícil de transição, sob a presidência de
Jorge Oscar de Mello Flores, sucessor
de Luiz Simões Lopes, nosso fundador.
À época fui, durante dois anos, Diretor
Administrativo da Fundação.

Quando a FGV trabalhava com educação
continuada no âmbito das Escolas através
de MBAs, isto só era possível de forma
limitada. Quando a FGV necessitou
buscar seu financiamento através da
prestação de seus serviços educacionais
e de consultoria em larga escala, foi
obrigada a desenvolver um novo modelo
organizacional, assim como uma nova
cultura, apta a compatibilizar volumosas
atividades de diferentes naturezas no
atendimento tanto dos bens públicos,
quanto de uma demanda educacional
e de consultoria até então reprimida,
espalhada por todo o país.

O processo de virada para um novo
modelo começou a ganhar uma forma
mais clara e a se estabelecer já na gestão
do professor Carlos Ivan Simonsen Leal,
a partir de 2000, em que se passou a
buscar formas de maior integração

Nesse sentido, o modelo revelou-se
de sucesso, garantindo a excelência
acadêmica da graduação e da pósgraduação stricto sensu e atendendo
aos grandes números da pós lato
sensu – que, além de prover em boa

PONTO DE INFLEXÃO

medida as necessidades financeiras de
investimentos para o crescimento e
consolidação da FGV em novas bases,
revelou-se uma contribuição de grande
valor econômico e social para o país
inteiro, ao evitar o que se pode chamar
um apagão gerencial empresarial e
administrativo – que seria catastrófico
para o desenvolvimento do Brasil.

Hoje ocupo o cargo de Diretor
Internacional da FGV. Dentro desta
busca pelo novo, constato que o próprio
mapa mundi está em transição. E a
Diretoria Internacional (DINT) avança,
dando ênfase a novas prioridades, como
América Latina e Caribe; com trabalhos
de cooperação com a China (através de
apoio ao IBRE), com o Golfo Pérsico
e com a África. Auxiliamos a FGV a
expandir o seu foco de atuação, antes
restrito aos países mais desenvolvidos da
América do Norte e da Europa para os
quais mantemos também nossa atenção.
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1981

Seminário “A Experiência
do DASP”(EBAP).
Paulo Roberto de
Mendonça Motta e Luiz
Simões Lopes, com a
palavra.

“ S E F OR O MEL HO R,
É P RECISO MEL HO RAR.
É P RECISO INOVAR!”

MU DAR PARA
AVAN Ç AR

Joaquim Falcão,
diretor da FGV DIREITO RIO

Yoshiaki Nakano,
diretor da EESP

O

s 70 anos da FGV são, na
verdade, 70 anos de sucesso.
Hoje, esta sigla, estas três letras
representam um grande patrimônio
nacional graças ao papel que a Fundação
Getulio Vargas desempenha desde sua
criação – contribuindo não só para
o aperfeiçoamento da administração
pública e privada no Brasil, quanto
para formar quadros de elite, aqueles
que fazem a diferença no país. E a
FGV vem fazendo esforço desde a
sua criação para trazer a pesquisa
econômica, o planejamento econômico,
e a introdução da racionalidade
econômica no embasamento das decisões
governamentais.
As Escolas, Unidades e Institutos
da FGV são todos de excelência na
produção de conhecimento e ideias para
o desenvolvimento do Brasil, o que faz
com que a Fundação seja reconhecida
como um dos mais importantes think
tanks do mundo fora dos Estados
Unidos, e o primeiro das Américas do
Sul e Central. E não somos nós que
dizemos isso, mas órgãos de avaliação
internacional, como a Universidade da
Pensilvânia.
Estamos
completando
70
anos
com muita felicidade. A Fundação
vive um momento de ascensão e de
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expansão das suas atividades, inclusive
internacionalmente, ao mesmo tempo
em que volta com sucesso à sua origem
histórica, procurando melhorar a
qualidade da administração pública
através da geração de ideias e formação
de profissionais altamente qualificados.
O momento que a Escola de Economia
de São Paulo vive também é motivo de
alegria. Ela foi criada há pouco mais
de dez anos exatamente para ajudar a
FGV a cumprir sua missão maior – que
é formar pessoas capazes de pensar e
afetar positivamente o futuro do nosso
país, gerando ideias e conhecimento
que permitam o aperfeiçoamento das
atividades e políticas econômicas do setor
público, e a melhoria do desempenho do
setor privado. E o reconhecimento de
que estamos alcançando essas metas de
alguma maneira são as avaliações feitas
tanto pelo governo quanto pelo mercado
de trabalho.
Todavia, sempre lembro uma frase que
ouvi certa vez do Dr. Luiz Simões Lopes
– fundador da FGV. “Se for o melhor,
é preciso melhorar. É preciso inovar”.
E a EESP está justamente nessa trilha,
com a introdução de novos métodos
pedagógicos baseados em problemas e
desenvolvimento de projetos.

S

ão poucas as instituições do
país que tanto permanecem, têm
tanta continuidade. O Brasil não
raramente é ingrato com suas instituições:
cria muitas, modifica muitas, mas
poucas permanecem. Nos 70 anos da
FGV, o mais importante a se comemorar
é a continuidade institucional. Ela é
capaz de se superar, passar por crises,
dificuldades de mercado, ir avante e
alcançar o sucesso.
A FGV não é uma instituição de
mudanças abruptas, como podemos
notar por suas gestões. Estamos no
terceiro presidente, temos um corpo
funcional (composto por professores,
pesquisadores e funcionários) com alto
grau de estabilidade, o que é pouco
comum na trajetória cultural e científica
do país. É este aspecto que eu gostaria
de louvar com relação a esses 70 anos.
Para que a continuidade seja uma marca
institucional, é preciso estar atento
aos cenários político, econômico e de
mercado – o que tem sido a principal
estratégia da Fundação dos últimos
tempos. E é neste contexto de mudar
para avançar que se criam as Escolas de
Direito, de Economia, de Matemática
Aplicada, que se redesenha o CPDOC. O
CPDOC hoje é um patrimônio cultural
do Brasil, assim como são patrimônio
econômico os índices feitos pelo IBRE.
Estes são dois bons exemplos de como
uma continuidade renovada assegura
uma instituição.
A Escola de Direito é uma vocação
anunciada da FGV. Aqui já tivemos
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Afonso Arinos como diretor do extinto
Instituto de Direito Público e Ciência
Política, além de outros grandes nomes;
e mesmo através de suas Escolas mais
antigas a Fundação já realizava cursos
de especialização em Direito. Ao mesmo
tempo, não se pode pensar o Brasil
sem pensar suas instituições jurídicas,
nem se pode pensar a economia e a
administração sem o entrelaçamento
com a legislação e interpretação judicial,
com a Constituição.
A FGV DIREITO RIO, além de seus
objetivos científicos e educativos, possui
outra finalidade, organizacional: dar
condições de trabalho ao pesquisador
de Direito – o que nunca lhe foi dado
na imensa maioria das 1.200 faculdades
de Direito no Brasil. Assim, estamos
ajudando a construir uma nova
dignidade para os jovens que querem se
dedicar ao ensino e à pesquisa de Direito.
Pretendemos construir uma nova matriz,
não somente sobre o pensamento
jurídico, sobre como o Brasil produz
e aplica suas leis, mas uma matriz
organizacional moderna, inovadora.
A Escola de Direito da FGV no Rio
de Janeiro se caracteriza ainda por ser
confessional. Nós confessamos que
somos a favor da democracia. Direito
sem democracia não faz parte de nossos
desígnios. Direito, democracia, liberdade
de expressão e independência acadêmica
caminham juntos.

Em 1985 o instituto sofreu um grande
baque: as contas nacionais, que eram
de nossa responsabilidade, foram para
o IBGE. Também nessa época a FGV
passou a perder receita, e talvez fôssemos
a parte da Fundação que mais sentiu o
impacto, difícil de assimilar – embora
saibamos que em praticamente todos
os países do mundo contas nacionais
como o PIB são feitas por instituições
públicas. O fato é que, com a retomada,
houve a possibilidade de o IBRE ganhar
uma nova “musculatura”. E então fui
convidado pelo presidente Carlos Ivan
Simonsen Leal para assumir este desafio
– fazer com que o IBRE voltasse a crescer.

E M B USCA
D E NOVOS
D E SAFIOS

Luiz Guilherme Schymura,
diretor do IBRE

E

m 1984, entrei na FGV como
aluno do mestrado em Economia
da EPGE e segui na Escola,
fazendo meu doutorado. Em 1989, fui
para o pós-doutorado na Universidade
da Pensilvânia. Em 1990, voltei como
professor da EPGE. Em 1997 fui diretor
da FGV Consulting e cinco anos depois
fui presidente da Anatel. Em 2004,
assumi a direção do IBRE. Ou seja: em
2014, completo dez anos como diretor
do IBRE e 30 anos na FGV, tendo
acompanhado diversas fases pelas quais
passou a instituição.

Nossa primeira ação após assumir o
Instituto foi fazer um livro para marcar
a história do IBRE: Memórias do IBRE:
depoimentos ao CPDOC, que traz
depoimentos de profissionais essenciais
não apenas para nossa trajetória, mas
para a do país. A intenção foi fazer dele
um ponto de partida, pois mesmo com
todo prestígio conquistado até então, a
partir dali construiríamos outra história.

O IBRE foi criado em 1951 e suas
origens remontam ao final da Segunda
Guerra, quando se generalizou, entre
os países, a preocupação em se adotar
políticas de planejamento e maneiras de
se gerir a economia em âmbito mundial.
Da reunião de Bretton Woods (em que
foram criados o Fundo Monetário
Internacional (FMI) e o Banco
Mundial) participaram Eugênio Gudin,
Octavio Bulhões e Roberto Campos –
responsáveis pela criação do Instituto
que contou ainda com Alexandre Kafka,
Mario Henrique Simonsen, Julian Chacel
e outros importantes nomes da FGV e
dos estudos econômicos brasileiros em
seus quadros.

Decidimos
recomeçar
reforçando
nossos índices de preços e indicadores
econômicos, já que sabemos da
credibilidade que possuem; afinal, é
extremamente difícil “manipular”
um índice feito por uma instituição
independente. E insisto em ressaltar
que esta credibilidade foi consolidada
ao longo da existência do IBRE.
Lembro até um caso interessante, em
que fomos procurados por institutos
argentinos para produzirmos um índice
de preços que desse a percepção da
evolução da inflação naquele país. No
entanto, enfrentamos uma dificuldade
política que ilustra bem o conceito de
credibilidade: como era um momento
de crise institucional na Argentina – o
índice de inflação oficial estaria sendo
“maquiado” pelo governo –, poderia
parecer que os índices de preços que
produziríamos seriam uma espécie de
“movimento de oposição” ao governo. E
então decidimos não enfrentar esse risco
de macular nossa reputação.

Em seu início, o IBRE era presidido
por Gudin e possuía quatro setores de
estudos e elaboração de estatísticas: o de
levantamento dos índices de preços, o de
apuração de contas nacionais, o Centro
de Estudos Fiscais e o Centro de Estudos
Agrícolas, sendo mais tarde criado o
Centro de Estudos Industriais.

Investimos na cadeia de índices
qualitativos, de ciclos de negócios (como
o confiança da indústria, do comércio,
etc.), que antecipam os movimentos da
economia, e fazemos parte do Centre
for International Research on Economic
Tendency Surveys (CIRET) – um
fórum internacional de economistas e
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instituições que promove o intercâmbio
de conhecimentos teóricos e operacionais
da pesquisa de ciclos econômicos, no qual
sempre apresentamos trabalhos. Esta
é uma necessidade de todos os países:
antecipar os rumos da economia. E já
estamos criando índices e metodologias
próprios, o que nos legitima a participar
desse grupo.
O próprio IBRE é uma área de
discussão em Economia Aplicada
que envolve muitos pesquisadores e
países. Incentivamos a pluralidade de
leituras da economia, queremos que
todos participem e compartilhem seus
conhecimentos, sua visão. Nosso intuito
é nos estabelecermos enquanto um fórum
de debates sobre política econômica
e reflexões importantes para o país,
e que ninguém se sinta constrangido
por defender determinada linha de
pensamento. Desta forma, queremos
aumentar nosso impacto de mídia e
nos aproximar mais de quem, de fato,
produz as políticas públicas, fornecendo
embasamento e apoio técnico para
tomadas de decisão.
Já realizamos uma excelente prestação
de serviços para os setores público e
privado graças ao nosso conhecimento
de cálculo de índices de preços. Atuamos
no apoio a licitações públicas de material
escolar, merenda, concessões de estradas,
obras no setor de infraestrutura de
transportes. Temos diversas publicações,
como a revista Conjuntura Econômica
e sua versão em inglês, The Brazilian
Economy, o Boletim Macro, além de
relatórios, artigos, metodologias e notas
técnicas que traçam um parâmetro
entre diferentes períodos da economia.
Todavia, temos outros objetivos e
perseguimos novos desafios.
Sempre aprimoramos nossos índices
de confiança através do contato com
os diversos setores da economia e do
aperfeiçoamento de nossas estatísticas, e
podemos dizer que hoje eles são um dos
nossos principais – e mais promissores –
produtos. O ideal é que eles antecipem
a economia de tal forma que uma
divulgação realizada pelo IBGE, por
exemplo, não surpreenda o mercado.
E estamos batalhando para que esses
indicadores sejam cada vez melhores.
Nossa intenção é fornecer uma base de
informações que permita que se antecipe
o comportamento da economia.

Vale lembrar que contribuímos na
criação e cálculo dos indicadores,
mas não somos donos deles. Não nos
sentimos donos de nada, somos rápidos,
flexíveis e inovadores. Ao contrário do
que muitos podem pensar, não temos
uma relação de disputa com o IBGE, pelo
contrário. Nosso propósito é difundir
conhecimento. Ajudamos na inovação e
no desenvolvimento do país.
O país é um processo de evolução; no
entanto, poucos conseguem entender
isso. O processo inflacionário foi uma
coisa muito ruim, mas já passou. Temos
20 anos de Plano Real. As coisas mudam,
as expectativas aumentam – e, com isso,
a percepção do que é importante para
as pessoas também vai mudando. Uma
hora é a inflação, outra é o emprego. Há
um dinamismo inerente a isso tudo. Um
país é como um grande condomínio. E
a nova geração tem internet, celular... É
claro que as expectativas são diferentes.
As pessoas sempre buscam coisas novas,
buscam mais.
Neste sentido, os protestos de junho
de 2013 no Brasil foram uma surpresa,
sem uma agenda clara. Na Espanha
identificamos a insatisfação com o
desemprego. No Chile, com a educação.
No Leste Europeu, com a burocracia.
E no Brasil? Não estava todo mundo
empregado, o salário não estava
subindo? Sim, mas há um componente
muito forte de indignação. A pessoa
compra um carro, mas não consegue se
locomover devido aos engarrafamentos;
em outras situações, os cidadãos se
sentem desrespeitados e não sabem a
quem recorrer. Há uma multiplicidade
de reivindicações e demandas.
E a FGV, ao tentar entender esses e outros
acontecimentos, acaba por assumir um
papel central no auxílio à resolução das
questões mais prementes do nosso país.
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ÍNDICES
E
S O N DA G E N S

4

70
ANOS

COMPROMISSO
COM A
PRECISÃO E
A EFICIÊNCIA

E

m Economia, a atuação da FGV
se inicia já em 1946, quando
um núcleo de especialistas,
liderado pelo professor Eugênio Gudin,
passou a se reunir para debater questões
econômicas brasileiras. No ano seguinte,
foram lançadas a Revista Brasileira
de Economia e a Revista Conjuntura
Econômica, existentes até hoje. Ao
mesmo tempo, o núcleo se dedicava
a pesquisas e à elaboração estatística,
sendo pioneiro no cálculo do PIB
brasileiro.
O núcleo inicial de economistas da FGV
foi consolidado e, em 1951, deu origem
ao Instituto Brasileiro de Economia
(IBRE). Presidido por Eugênio Gudin, o
IBRE inicialmente possuía quatro setores
de estudos e de elaboração de estatísticas:
o de levantamento dos índices de preços,
o de apuração de contas nacionais, o
Centro de Estudos Fiscais e o Centro
de Estudos Agrícolas, sendo mais tarde
criado o Centro de Estudos Industriais.
Atualmente, o Instituto analisa os preços
coletados junto a empresas parceiras e os
transformam em informações ágeis e de
grande relevância para o monitoramento
da inflação brasileira, com repercussão
nacional e internacional. O IBRE produz
também, desde 1966, as Sondagens –
que abrangem a aplicação mensal de
mais de 7.500 questionários a empresas
e consumidores e cujas respostas,
agregadas em indicadores mensais,
mostram a confiança do consumidor
e de diversos setores sobre a economia
brasileira.

IGP-10, IGP-DI E
IGP-M
Divulgam os resultados do Índice
Geral de Preços (IGP), indicador
macroeconômico que representa a
evolução do nível de preços, é deflator
de valores monetários e é usado como
referência para a correção de preços
e valores contratuais. O IGP possui
três versões com coleta de preços
encadeada, o que confere ao indicador
acompanhamento decendial da inflação
ao produtor, consumidor e construção
civil.
Os períodos de coleta para as versões
do IGP no mês são: IGP-10 (11 a 10),
IGP-M (21 a 20) e IGP-DI (1 a 30). O
IGP-DI é o indexador das dívidas dos
Estados com a União e o IGP-M corrige,
juntamente com outros parâmetros,
contratos de fornecimento de energia
elétrica.

INCC-M
Concebido com a finalidade de aferir
a evolução dos custos de construções
habitacionais, o Índice Nacional de Custo
da Construção (INCC) configurouse como o primeiro índice oficial de
custo da construção civil no país. Foi
divulgado pela primeira vez em 1950,
mas sua série histórica retroage a janeiro
de 1944. Os releases de divulgação são
distribuídos mensalmente.

IPC-S E IPC-S
CAPITAIS
O Índice de Preços ao Consumidor
Semanal (IPC-S) integra o sistema de
índices de preços ao consumidor da
FGV, que inclui: IPC-DI, IPC-M, IPC10, IPC-3i e IPC-C1. Apesar de a coleta
ser semanal, a apuração das taxas de
variação leva em conta a média dos
preços coletados nas quatro últimas
semanas até a data de fechamento. O
intervalo entre o fim da coleta e sua
divulgação é de um dia, sendo um dos
mais curtos, inclusive para padrões
internacionais. A abrangência geográfica
do índice inclui as seguintes capitais:
Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São
Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Porto
Alegre.
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IPC-3I
Esta versão do IPC foi desenvolvida
com base na Pesquisa de Orçamentos
Familiares (POF), realizada pelo IBRE
no biênio 2002/2003, e analisou o
orçamento de famílias compostas,
majoritariamente, por indivíduos com
mais de 60 anos de idade. Através desta
versão do IPC é possível observar como
a variação dos preços de produtos e
serviços afeta o custo de vida de parcela
crescente da população brasileira.

IPC-C1
A partir dos dados levantados pela
última POF da FGV, realizada no biênio
2002/2003, efetuou-se o cálculo do IPC
relativo às famílias com renda mensal
entre 1 e 2,5 salários mínimos.
A relevância do índice, calculado de
forma retroativa a partir de 2004, é
detectar afastamentos entre a taxa de
inflação medida para o conjunto da
população e a referente às famílias de
menor poder aquisitivo.

SONDAGEM
CONJUNTURAL
DA INDÚSTRIA DE
TRANSFORMAÇÃO
Levantamento estatístico de natureza
qualitativa que fornece, mensalmente,
indicações sobre o estado geral do setor
industrial no país e suas tendências.
Dessa forma, pode orientar na tomada
de decisões empresariais e de política
econômica.

SONDAGEM DO
CONSUMIDOR

SONDAGEM DE
SERVIÇOS

Realizada mensalmente pelo IBRE.
O monitoramento do sentimento do
consumidor tem o objetivo de produzir
sinalizações de suas decisões de gastos
e poupança futuras, constituindo
indicadores relevantes na antecipação
dos rumos da economia.

A Sondagem do Setor de Serviços é a
primeira pesquisa de âmbito nacional
a levantar de forma sistemática
informações sobre este segmento, que
tem participação superior a 60% no
PIB nacional. A Sondagem de Serviços
produz mensalmente um conjunto de
indicadores que informa as tendências
de curto prazo e o estado geral das
empresas do setor, indicadores relevantes
na orientação da tomada de decisões
empresariais e de política econômica.

SONDAGEM DA
AMÉRICA LATINA
A Sondagem Econômica da América
Latina é uma pesquisa trimestral que
serve ao monitoramento e antecipação
de tendências econômicas.

SONDAGEM DO
COMÉRCIO

Realizada com base em informações
prestadas por especialistas econômicos,
a pesquisa é aplicada com a mesma
metodologia, simultaneamente, em todos
os países da região, método que permite
a construção de um ágil e abrangente
retrato da situação econômica de países
e blocos econômicos.

A Sondagem do Comércio produz,
mensalmente,
informações
usadas
no monitoramento e antecipação de
tendências econômicas. Criada em
consonância com as melhores práticas
internacionais, a pesquisa pretende ser
referência como indicador coincidente e
antecedente do nível de atividade e das
expectativas empresariais do setor.

SONDAGEM DE
INVESTIMENTOS
A Sondagem de Investimentos é um
levantamento estatístico que fornece,
trimestralmente, sinalizações sobre o
rumo dos investimentos produtivos no
setor industrial. Criada em 1998 como
Quesito Especial trimestral da Sondagem
da Indústria de Transformação, a
pesquisa tornou-se independente a partir
de 2007. Alguns setores da Sondagem
de Investimentos: Produtos de Minerais
Não Metálicos, Metalúrgica, Mecânica,
Material Elétrico e de Comunicações,
Material de Transporte, Madeira, entre
outros setores.

SONDAGEM DA
CONSTRUÇÃO
A Sondagem da Construção é uma
pesquisa que gera, mensalmente, um
conjunto de informações usadas no
monitoramento e antecipação de
tendências econômicas do setor. O
questionário básico da pesquisa é
composto por 11 perguntas direcionadas
exclusivamente à atividade econômica
da empresa, abrangendo temas como
nível de demanda, absorção de mão-deobra, acesso ao crédito e situação geral
dos negócios.
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INDICADORES
DE MERCADO DE
TRABALHO
O Indicador Coincidente de Desemprego
(ICD) e o Indicador Antecedente de
Emprego (IAEmp) foram lançados em
2012 e são divulgados mensalmente. O
primeiro tem por objetivo monitorar a
evolução contemporânea da taxa de
desemprego no Brasil (PME, IBGE), com
base em dados extraídos das sondagens
do Instituto Brasileiro de Economia. Já
o segundo tem por objetivo antecipar
movimentos do mercado de trabalho
no Brasil com base em informações
extraídas das sondagens do IBRE.

IACE E ICCE
O IBRE, em parceria com o The
Conference Board (TCB), produz
um indicador mensal cujo objetivo
é antecipar a direção da economia
brasileira no curto prazo: o Indicador
Antecedente Composto da Economia
(IACE). O indicador permite uma
comparação
direta
dos
ciclos
econômicos do Brasil com os de outros
11 países e regiões já cobertos pelo TCB:
China, Estados Unidos, Zona do Euro,
Austrália, França, Alemanha, Japão,
México, Coreia, Espanha e Reino Unido.
Complementar ao IACE, o IBRE e o
The Conference Board coordenam o
Indicador Coincidente Composto da
Economia (ICCE), que mede as condições
econômicas atuais e a intensidade da
atividade econômica em bases mensais.

FGV
EM
NÚMEROS

5
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The University of California
The University of California – Berkeley
The University of California – Irvine
The University of California –
San Diego
The University of Chicago
The University of Florida
The University of Miami
The University of Miami –
School of Law
The University of Tampa
The University of Texas at Austin
University of Houston Law Center
University of Minnesota
Cornell University - Johnson School

INDONÉSIA
ASEAN Foundation

ISRAEL
IDC – Herzliya Radzyner School of
Law

ITÁLIA
European University Institute
Italian National Institute of Statistics
(ISTAT)
Universitá Commerciale Luigi Bocconi
Universitá Degli Studi Di Roma
Instituto Europeu Di Design - Brasil
(IED-BRASIL)

FRANÇA

ÁFRICA DO SUL

CABO VERDE

COREIA

University of Stellenbosch

Universidade de Cabo Verde

Ministry of Foreign Affairs and Trade,
Republic of Korea – MOFAT

ALEMANHA

CANADÁ

Albert Ludwigs Universität Freiburg
European Business School
Law Faculty of the Westfälische
Wilhelms-Universität (Münster
University)
Pforzheim University
Techinal University Hamburg

Embassy of Canada
International Development Research
Centre
McGill University

DINAMARCA
Copenhagen Business School

EQUADOR
Universidad Andina Simon Bolivar

CHILE
Universidad de Arte y Ciencias Sociales

ESPANHA
ANGOLA
ISPAN
Universidade Agostinho Neto

ARGENTINA
Jefatura de Gabinete de Ministros –
República Argentina
Sindicatura General De La Nación
Universidad Austral
Universidad de San Andrés
Universidad Nacional de Quilmes
Universidade Nacional de La Plata

ÁUSTRIA
University Vienna of Economics and
Business
IMC Krems

CHINA
China University of Political Science
and Law
Institute for Brazil-China Studies
The Chinese University of Hong Kong

ESADE
Escuela de Administración de Empresas
IE Business School
Universidad Pompeu Fabra
Fundació Catalunya

E UA
CINGAPURA
National University of Singapore

COLÔMBIA
Universidad Externado de Colombia
Universidad Los Andes
Ministério de Relaciones Exteriores de
Colombia
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ABCI Institute
American University
Duke University
Emory University
Harvard Law School
New York University
Northwestern School of Law
Ohio University
Pace University
Rutgers, The State University of New
Jersey
State University of New York
The George Washington University

Audencia Nantes École de Management
École Supérieure de Commerce de Paris
– ESCP EAP
École Supérieure de Commerce de
Rennes – ESC Rennes
École Supérieure de Commerce et de
Management de Tours – ESCEM
ESIEE Paris (Universite Paris-EST)
ESSEC Business School
European School of Management –
ESCP-EAP
HEC Paris
HEC School of Management
Institut d'Etudes Politiques de Grenoble
(IEP)
Sciences Po – Institut d’Études
Politiques de Paris – Lille
Université Paris – Dauphine
Université Paris – Sorbonne
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
University of Strasbourg
ESC Rennes School of Business
EDHEC Business School
École de Dirigéants & Créateurs
d’Entreprise

MÉXICO
El Colegio de México
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey

NORUEGA
BI Norwegian School of Management

PERU
Universidad Del Pacífico
Universidad ESAN

PORTUGAL
Instituto Superior de Ciências do
Trabalho e da Empresa – ISCTE/
INDEG
Universidade Católica Portuguesa
Universidade de Coimbra
Universidade Nova de Lisboa
Universidade Técnica de Lisboa

REINO UNIDO

Universiteit van Amsterdam
Tilburg School of Economics and
Management

London Business School
University of Lancaster
The University of Manchester
The University of Nottingham
Regents College London

ÍNDIA

SUÍÇA

Institute of Public Enterprise
Confederation of India Industry
Indian Council of Cultural Relations
(“ICCR”)
Indian Institute of Management –
Calcutta

School of Management and Law of the
Zurich University of Applied Sciences
Swiss Federal Institute of Technology –
KOF Swiss Economic Institute

HOLANDA
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E XC E L Ê N C I A

6

SESSÃO INAUGURAL DOS CURSOS DE
1964 DA EPGE. COM A PALAVRA, O
PROFESSOR NEY COE DE OLIVEIRA.
RIO DE JANEIRO
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P R O M OV E N D O
CONHECIMENTO

ESCO L A
B RASIL E IRA DE
ECO NO M IA E
F INANÇAS
E PGE

PROMOVE 49 SEMINÁRIOS – 42 DELES MINISTRADOS POR
PROFESSORES DE DEPARTAMENTOS INTERNACIONAIS
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DIRETOR
Rubens Penha Cysne

D

esde sua fundação em 1961, a FGV/EPGE
- Escola Brasileira de Economia e Finanças
forma a elite dos economistas no Brasil.
Seus alunos – egressos dos cursos de graduação,
mestrado acadêmico, doutorado e do Mestrado
Profissional em Finanças e Economia Empresarial –
contribuem tanto no setor público quanto no setor
privado para a elaboração de políticas econômicas,
promovendo o desenvolvimento do país.

Desde o início de 2011, o Ranking Internacional
de Departamentos de Economia da Universidade
de Tilburg aponta a FGV/EPGE como a melhor
escola de Economia da América Latina. Além
disso, a EPGE possui o maior número de primeiros
lugares no Índice Geral de Cursos do Ministério
da Educação (IGC/MEC), dentre mais de duas mil
instituições de ensino superior brasileiras.

Com o objetivo de entender e resolver as questões
econômicas da atualidade, a EPGE incentiva seus
professores e alunos a dedicarem-se à pesquisa,
publicando e apresentando seus trabalhos nos
principais periódicos científicos e centros de
estudo da área econômica. A Escola mantém
ainda parcerias e programas de intercâmbio com
as mais tradicionais instituições internacionais
e publica a Revista Brasileira de Economia – o
mais antigo e respeitado periódico acadêmico de
Economia no Brasil.

REALIZA A 3 RD GLOBAL CONFERENCE ON
BUSINESS CYCLES EM PARCERIA COM A VALE

OS GANHADORES DO PRÊMIO NOBEL
DE ECONOMIA: EDWARD PRESCOTT,
CHRISTOPHER SIMS, ROBERT LUCAS,
ROBERT ENGLE E JAMES HECKMAN
VISITAM A ESCOLA
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ES CO L A D E
ECO NO MIA D E
S ÃO PAU LO
EES P

REALIZA O 3 RD LATIN AMERICAN ADVANCED
PROGRAMME ON RETHINKING MACRO AND
DEVELOPMENT ECONOMICS (LAPORDE),
COM A PARTICIPAÇÃO DE PESQUISADORES
DA UNIVERSIDADE DE CAMBRIDGE,
COLUMBIA E MISSOURI

PROFESSORA ELIANA ANASTÁCIA CARDOSO É
AGRACIADA COM O PRÊMIO ECONOMISTA DO
ANO – EXCELÊNCIA EM ECONOMIA 2013, DA
ORDEM DOS ECONOMISTAS DO BRASIL

DIRETOR
Yoshiaki Nakano

1º

G

uiada pela ética e pela responsabilidade
social, a Escola de Economia de São
Paulo foi criada em 2004 com a missão de
contribuir para o desenvolvimento do país através
do conhecimento da realidade brasileira e do
fortalecimento da identidade nacional.

PRIMEIRA COLOCADA DO RANKING ENTRE
TODAS AS ESCOLAS AVALIADAS DO
PAÍS NO ÍNDICE GERAL DE CURSOS, DO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (IGC/MEC)

A Escola possui cursos de graduação, mestrado
acadêmico, doutorado, pós-doutorado e mestrado
profissional em Economia nas áreas de Finanças
Quantitativas,
Macroeconomia
Financeira,
Políticas Sociais e Agronegócio, além de um corpo
docente com experiência profissional, de ensino e
pesquisa, nos setores público e privado.

A EESP também busca incentivar a pesquisa por
meio de seus dez centros de estudos, em áreas
de Microeconomia Aplicada, Macroeconomia,
Agronegócio, Comércio Global e Investimento,
Finanças, Agronegócio e Market Design.
Possui ainda parcerias com as mais importantes
escolas de economia, finanças e negócios do mundo,
como LSE, Sciences Po e Yale.
Além disso, a Escola foi considerada a melhor
instituição de ensino superior do país de acordo
com Índice Geral de Cursos (IGC) do Ministério
da Educação (MEC) de 2012 (divulgado no fim de
2013).
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ESCOLA BRASIL E IRA
D E A DMINISTRAÇÃO
PÚB LICA E DE
EMPRE SAS
EBAPE

MELHOR INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE
ADMINISTRAÇÃO NO BRASIL E 5º LUGAR
NO RANKING GERAL NO ÍNDICE GERAL
DE CURSOS (IGC/MEC)

ESTABELECE PARCERIAS COM UNIVERSITY OF
CAPE TOWN, PURDUE UNIVERSITY, CEU BUSINESS
SCHOOL E UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA.

DIRETOR
Flavio Vasconcelos

5º

C

riada no dia 15 de abril de 1952, na
cidade do Rio de Janeiro, a EBAPE foi a
primeira escola de Administração Pública
do Brasil e da América Latina. Desde então, tem
sido responsável pela produção e disseminação de
conhecimento, incentivo à pesquisa e pela formação
de profissionais qualificados para atuar no setor
público, privado e na área acadêmica.

A EBAPE também mantém parcerias com 60
escolas de negócios do mundo, como a Università
Commerciale Luigi Bocconi, European School
of Management - ESCP, Sciences Po, Cornell
University e Emory University. Seus programas
de intercâmbio enriquecem a formação do aluno
e reforçam sua posição mundial de excelência no
ensino e pesquisa em Administração.

A Escola oferece cursos de graduação (EaD e
presencial), mestrado e doutorado que fazem
a diferença na carreira dos profissionais por
ela formados, pois são estruturados de acordo
com as tendências do mercado e exigências
do mundo globalizado. Além disso, firmou
parcerias com importantes escolas de negócios
estrangeiras,
proporcionando
ao
público
brasileiro a oportunidade de fazer parte de
programas internacionais de excelência. São eles:
IMM - International Masters of Management;
CIM - Corporate International Master's; IMPM
- International Master's Program in Practicing
Management.

A Escola está entre as 10 melhores instituições
de ensino superior do Brasil e é a melhor em
Administração do Rio de Janeiro, com nota
máxima na avaliação do Índice Geral de Cursos do
Ministério da Educação (MEC) – 2012.
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RECEBE AS ACREDITAÇÕES INTERNACIONAIS
EUROPEAN FOUNDATION FOR MANAGEMENT
DEVELOPMENT (EFMD); EUROPEAN QUALITY
IMPROVEMENT SYSTEM (EQUIS-EFMD) PARA A
ESCOLA E TECHNOLOGY-ENHANCED LEARNING
ACCREDITATION (CEL-EFMD) PARA O CURSO DE
PROCESSOS GERENCIAIS (EAD)

ES CO L A D E
AD MI N I ST RAÇ ÃO
D E EMPR ESAS D E
S ÃO PAU LO
EAES P

O RANKING DO JORNAL FINANCIAL TIMES
CONSIDERA O ONEMBA O MELHOR MBA
EXECUTIVO DA AMÉRICA LATINA

SEDIA O 8TH IBEROAMERICAN ACADEMY
CONFERENCE – WORLD IN TRANSITION:
BUSINESS, MULTICULTURALISM AND SOCIETY

DIRETORA
Maria Tereza Leme Fleury

1º

É
MESTRANDOS E DOUTORANDOS DA
EAESP DESENVOLVEM O PROJETO
DO CURSINHO FGV, PARA ALUNOS DE
ESCOLA PÚBLICA

a
primeira
Escola
de
Administração de Empresas
fundada na América Latina
e mantém desde 1954 uma longa
tradição na formação de líderes nas
esferas empresarial, governamental e
acadêmica. Destaca-se como uma das
melhores Escolas de Negócios no Brasil
e na América Latina e é uma das poucas
no mundo a obter a tríplice acreditação
internacional de qualidade de ensino, que
inclui o reconhecimento das seguintes
agências especializadas: AACSB, EFMD
e AMBA.
Conhecida como um dos centros
acadêmicos de maior prestígio nas
áreas de Negócios e Administração
Pública, a Escola se caracteriza pelo
constante desenvolvimento de pesquisas
e estudos pioneiros e pela vanguarda
do conhecimento aplicado, divulgados
em publicações e projetos realizados em
seus diversos centros de pesquisas.
São eles: o Centro de Empreendedorismo
e
Novos
Negócios
(GVcenn),

Administração Pública e Governo
(CEAPG), Microfinanças (GVcemf),
Política e Economia do Setor
Público (CEPESP), Finanças (GVcef),
Planejamento e Gestão da Saúde
(GVsaúde), Private Equity (CEPE),
Sustentabilidade (GVces), Logística e
Supply Chain (GVcelog), Excelência
em Varejo (GVcev), Tecnologia da
Informação Aplicada (GVcia), Fórum
de Inovação, International Business
Reaserch Forum, Instituto de Finanças,
Núcleo de Estudos em Organizações
e Pessoas e Núcleo de Comunicação,
Marketing e Redes Sociais Digitais.
A Escola oferece bacharelado em
Administração
de
Empresas
e
Administração
Pública,
mestrado
acadêmico, doutorado e cursos de
educação executiva de acordo com o
momento profissional do aluno: MPGI e
MBM para jovens profissionais, CEAG
e CEAHS para quem tem mais de três
anos de formado, MPA para executivos
com experiências profissionais relevantes
em cargos gerenciais, MPGPP para
58

profissionais que atuam em governos,
organizações públicas não-estatais ou
em estreita interação com o setor, e
OneMBA para executivos com sete anos
ou mais de experiência profissional.
A EAESP é a Escola de Administração
mais internacionalizada do país
em termos de convênios, alianças,
mobilidade de alunos e professores,
duplos diplomas e realização de
pesquisas: são mais de 90 parcerias
internacionais. Todos estes fatores
colocam a EAESP em situação
privilegiada nas avaliações e rankings
nacionais e mundiais.
Em 2013, o OneMBA foi o único MBA
executivo do Brasil entre os 100 melhores
do mundo, de acordo com o Executive
MBA Ranking – realizado pelo jornal
Financial Times. O programa oferecido
pela EAESP ocupa a 27ª colocação e está
à frente de universidades como Columbia
e Cornell, além de ser o único vinculado
a uma instituição latino-americana entre
os primeiros 60 colocados.

ES COLA DE DIRE ITO
DO RIO DE JANEIRO
DIREITO RIO

ENVIA 20 ALUNOS A 13 INSTITUIÇÕES
DE ENSINO NO EXTERIOR, ENTRE ELAS A
UNIVERSIDADE DE HARVARD, A SCIENCESPO PARIS E A UNIVERSIDADE DE COIMBRA;
E RECEBE 15 ALUNOS DE 11 INSTITUIÇÕES
DIFERENTES, COMO UNIVERSIDADE CATÓLICA
PORTUGUESA E HARVARD

PARCERIA COM A PLATAFORMA DE
FINANCIAMENTO COLETIVO BENFEITORIA, PARA
A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE DAS
PROPOSTAS DE SOLUÇÕES INOVADORAS PARA A
CIDADE DO RIO DE JANEIRO

DIRETOR
Joaquim Falcão

A

DIREITO RIO foi criada
em 2002 com o objetivo de
oferecer ao país um novo
modelo de ensino jurídico, capaz de
formar lideranças para pensar o Brasil
em longo prazo. Hoje, a Escola já é
referência no país em carreiras jurídicas
públicas e em Direito Empresarial.
A Escola nasceu com a desafiadora tarefa
de inovar no ensino, na pesquisa, na
didática, no conteúdo, no currículo e nas
avaliações. Para isso, são desenvolvidas
ações em múltiplas frentes: graduação,
pós-graduação, cursos de Educação
Continuada, através da atuação
dos seus quatro centros de pesquisa
(Centro de Justiça e Sociedade, Centro
de Tecnologia e Sociedade, Centro
de Pesquisa de Direito e Economia e
Centro de Direito e Meio Ambiente) e
do primeiro Mestrado Acadêmico em
Direito da Regulação do país, lançado
em 2013 e já com a primeira turma em
andamento.

20
Por meio dos centros de pesquisa,
professores e alunos trabalham juntos
em estudos que abordam diferentes
aspectos teóricos e empíricos do
fenômeno jurídico – uma produção que
se materializa na grande quantidade de
publicações geradas pela Escola, tanto
em livros quanto em artigos editados
por periódicos acadêmicos nacionais e
internacionais.
Na parte de internacionalização, a
DIREITO RIO possui programas de
intercâmbio para alunos e professores
com 30 universidades estrangeiras
renomadas – como Harvard Law
School e Université Paris-Dauphine –,
seminários proferidos por palestrantes
internacionais e cursos de verão. A Escola
também possui uma Biblioteca Virtual
própria e edita publicações que tratam do
Direito de forma multidisciplinar; entre
elas, a Revista de Direito Administrativo
e a série Novas Ideias em Direito.
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A DIREITO RIO conta ainda com
núcleos temáticos de atividades jurídicas
que permitem que alunos da graduação
atuem em questões complexas, sob
supervisão de professores. A Escola
também atua em parceria com a
imprensa, como no julgamento do
Mensalão – no qual a DIREITO RIO
teve um papel fundamental na tradução
dos termos jurídicos de advogados e
Ministros do Supremo Tribunal Federal
e nas análises das sessões. Para a Escola,
o objetivo maior dessa parceria entre
academia e imprensa é a participação
democrática.

PROMOVE A CONFERÊNCIA SOBRE GOVERNANÇA
CORPORATIVA E PROPRIEDADE INTELECTUAL EM
PARCERIA COM AS UNIVERSIDADES DE VANDERBILT E
TILBURG DUISENBERG SCHOOL OF FINANCE

ES CO L A D E D I R EITO
D E S ÃO PAU LO
D I R EITO S P

CRIA O PROJETO OBSERVATÓRIO DE ENSINO
DO DIREITO, COM O OBJETIVO DE REUNIR,
SISTEMATIZAR E DIVULGAR DADOS SOBRE O
ENSINO JURÍDICO NACIONAL

O PROGRAMA DE MESTRADO DA ESCOLA É
CONSIDERADO UM DOS MAIS INOVADORES DO
MUNDO EM RANKING DO JORNAL FINANCIAL TIMES

DIRETOR
Oscar Vilhena Vieira

1º

A

É ESCOLHIDA PARA ASSUMIR A
PRESIDÊNCIA DA LAW SCHOOLS GLOBAL
LEAGUE NO BIÊNIO 2013-2015 DURANTE A
TERCEIRA CONFERÊNCIA DO GRUPO

DIREITO SP foi criada com o objetivo
de formar uma nova geração de juristas,
capaz de responder às desafiadoras
demandas da sociedade contemporânea. Por
essa razão, aposta em uma proposta pedagógica
inovadora que prepara seus alunos para atuar nas
esferas pública e privada por meio de um constante
diálogo com outros campos do conhecimento, a fim
de que possam influenciar positiva e profundamente
o processo de desenvolvimento de nossa sociedade.
A Escola oferece programas de graduação, mestrado
acadêmico e 12 cursos de pós-graduação lato sensu
em áreas como Direito Empresarial, Tributário e
Propriedade Intelectual. E é também da DIREITO
SP o primeiro mestrado profissional em Direito
do Brasil, com linhas de pesquisa em Direito de
Negócios e Direito Tributário. Além disso, no ano
de 2013 a DIREITO SP foi a única instituição latinoamericana a fazer parte do ranking do Financial
Times dos mestrados mais inovadores do mundo.

A DIREITO SP ainda oferece intercâmbios
acadêmicos e programas que preparam os
estudantes e advogados para uma atuação
internacional. A Escola também mantém o Global
Law Program e preside a Law Schools Global
League, que tem entre seus afiliados algumas das
mais influentes Escolas de Direito do mundo.
A Escola se destaca ainda por seu Centro de
Pesquisas Jurídicas Aplicadas, que realiza pesquisas
e propostas públicas para o fortalecimento do
Estado Democrático de Direito do Brasil.
A revista Direito GV é a única publicação brasileira
da área jurídica na Scientific Electronic Library
Online (SciELO).
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ESCO L A DE
CIÊNC I AS SO CIAIS
CPDO C

NO SEU ANIVERSÁRIO DE 40 ANOS,
TORNA-SE A ESCOLA DE CIÊNCIAS
SOCIAIS DA FGV

TEM INÍCIO O PROJETO GLOBAL NORM EVOLUTION
AND RESPONSIBILITY TO PROTECT – UMA PARCERIA
COM O GLOBAL PUBLIC POLICY INSTITUTE (GPPI) E
FINANCIAMENTO DA FUNDAÇÃO VOLKSWAGEN

DIRETOR
Celso Castro

C

riada em 1973, a Escola de Ciências Sociais
FGV/CPDOC tornou-se, ao longo de seus
40 anos de existência, um importante centro
de pesquisa e ensino com foco em Ciências Sociais
e História Contemporânea. É uma das instituições
pioneiras na guarda de arquivos privados de
personagens públicos, cujos registros contam a
história política, econômica, social e cultural do
Brasil, além da trajetória das relações internacionais
do país com outras nações do mundo. O CPDOC
é pioneiro, ainda, na democratização do acesso
ao conteúdo de seu acervo histórico, que pode ser
consultado gratuitamente via internet.
O CPDOC oferece bacharelado em Ciências Sociais
e Licenciatura em História, além de programas
de pós-graduação: o Mestrado Acadêmico e o
Doutorado em História, Política e Bens Culturais
e o Mestrado Profissional em Bens Culturais e
Projetos Sociais, além de cursos de especialização
e MBA em Relações Internacionais, Gestão e
Produção Cultural, Cinema Documentário e Bens
Culturais – Cultura, Economia e Gestão.

40
A Escola, por meio do Centro de Relações
Internacionais que sedia, também oferece aos alunos
de todos os cursos de graduação da FGV, seja no
Rio ou em São Paulo, a formação complementar
em Relações Internacionais. Os estudantes podem
ainda se beneficiar de acordos de cooperação com
mais de 15 institutos internacionais de pesquisa e de
ensino superior na América e na Europa.
O CPDOC também conta com um centro de
pesquisa social aplicada, o FGV Opinião, e o
Núcleo de Audiovisual e Documentário – ambos
com destacada relevância para o ensino e a pesquisa
desenvolvidos pela Escola.
De acordo com o Índice Geral de Cursos do
Ministério da Educação (IGC/MEC) 2012, a Escola
de Ciências Sociais da FGV é o 7º lugar geral entre
todas as instituições de ensino superior do Brasil.
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REALIZA O DIA DA EUROPA EM PARCERIA
COM A FUNDAÇÃO KONRAD ADENAUER E
O NATO DEFENSE COLLEGE

ES CO L A D E
MAT EMÁT ICA
APL I CADA
EMAp

DESENVOLVE OS PROJETOS “FGV CLOUD”,
“ALTERNATIVAS PARA EDUCAÇÃO EM GRANDE
ESCALA DE DISCIPLINAS DE BASE MATEMÁTICA”
E “GERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO DE
ELETRICIDADE NO BRASIL”

SEDIA O ISKO 2013, DA INTERNATIONAL SOCIETY
FOR KNOWLEDGE ORGANIZATION, O 4 TH
WORKSHOP ON INTERACTIVE VISUALIZATION, O I
SYMPOSIUM ON BIG DATA AND PUBLIC HEALTH E
O WORKSHOP RESEARCH IN OPTIMIZATION AND
STATISTICS

DIRETORA
Maria Izabel Camacho

A

PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE
ENSINO E EMPRESAS, COMO FIOCRUZ,
PETROBRAS, FAPERJ, UFMG, UFF, UFMA,
PUC-RJ, IMPA, COPPE, BERKELEY, SRI,
MICROSOFT RESEARCH E CEPEL

tenta à crescente demanda no mercado
de trabalho por profissionais capazes de
utilizar técnicas matemáticas e modelos
computacionais cada vez mais sofisticados, a EMAp
prepara seus egressos para atuarem em setores
estratégicos de organizações públicas e privadas,
além de capacitá-los para pesquisas acadêmicas e
projetos de consultoria.
A Escola de Matemática Aplicada da FGV conta com
um quadro de professores de formação diversificada
provenientes da Matemática, Engenharia, Ciências
da Computação, Biologia, dentre outras áreas –
pluralidade que é muito pertinente e enriquecedora
no que diz respeito à versatilidade de contextos e
aplicações.
O profissional formado pela EMAp pode aplicar
técnicas de essência matemática, informacional e
computacional em atividades tão diversas quanto,
por exemplo, mercado financeiro, combate ao
crime, mapeamento de tendências socioeconômicas
e compreensão das dinâmicas de propagação de
doenças infectocontagiosas, colaborando com as
organizações públicas e privadas em seus setores
de monitoramento ambiental, análise de cenários,
planejamento estratégico e gerenciamento de riscos.

Os projetos de pesquisa e cooperação da Escola
variam em torno do desenvolvimento de modelos de
mobilidade humana a partir de dados de telefonia
celular, sistemas de geração de alertas em tempo
real sobre o risco de Dengue, captura contínua e
análise da mídia nacional, digitalização e impressão
3D de objetos de arte, além de ferramentas para a
simulação e estimação de equações estocásticas com
aplicabilidade em neurociência e bioinformática.
Nos últimos tempos, foram ainda estabelecidos
acordos de cooperação com os Tribunais de Justiça
do Rio de Janeiro e de São Paulo.
A Escola também oferece o Mestrado Acadêmico
em Modelagem Matemática da Informação, com
ênfase em Modelagem e Simulação de Sistemas
Complexos, Representação do Conhecimento
e Ontologias, e Extração, Processamento e
Visualização de Informação.
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INSTITUTO DE
DES ENVO LVIM ENTO
ED UCACIO NAL
IDE

REALIZA O II SEMINÁRIO GESTÃO
ESPORTIVA FGV/FIFA MASTER ALUMNI
EM PARCERIA COM A FIFA E O CIES

DIRETOR
Rubens Mario Alberto Wachholz

EDUCAÇÃO EXECUTIVA FGV

Pensando nas necessidades específicas
de profissionais e empresas, a
Fundação Getulio Vargas, contando
com a estrutura de seu Instituto de
Desenvolvimento Educacional (IDE),
desenvolve programas de educação
executiva que combinam a excelência e
tradição das escolas, institutos e centros
da FGV com a inovação e a visão prática
exigidas pelo mercado, nas modalidades
presencial e a distância, em cursos
abertos ou customizados para empresas.
EDUCAÇÃO EXECUTIVA
PRESENCIAL - REDE
MANAGEMENT

Os cursos de educação executiva
presencial
levam
os
conteúdos
desenvolvidos pela FGV a todas as
regiões do Brasil, por meio de três
Núcleos, no Rio de Janeiro, em São
Paulo e em Brasília, e uma Rede de
Instituições Conveniadas presente em
mais de 100 cidades do Brasil.
A Rede Management oferece cursos de
curta e média duração, pós-graduação e
MBAs e programas para altos executivos
e módulos internacionais em renomadas
universidades na Ásia, Europa e Estados
Unidos, e conta com um corpo docente
que alia ampla experiência acadêmica
com o conhecimento de mercado. Em
parceria com a Editora FGV, a Rede
Management desenvolve as Séries FGV
Management, conjunto de publicações
pioneiras em diversas áreas de atuação,
aplicadas nos cursos de MBA da
Fundação.

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA FGV ONLINE

O programa de educação a distância da
FGV tem o compromisso de disseminar
o conhecimento gerado nas escolas,
centros e institutos da Fundação,
rompendo barreiras geográficas e
limitações de tempo, por meio do uso
de tecnologias de comunicação como
transmissão via satélite e webcast.
Reunindo características como alcance e
flexibilidade, o FGV Online permite aos
alunos ter autonomia no desenvolvimento
de seu próprio processo de construção
do conhecimento. Cada aluno conta
com um sistema de suporte que inclui
professores-tutores com vasta formação
acadêmica e vivência do dia a dia
empresarial, ambiente acadêmico virtual
colaborativo, suporte técnico sete dias
por semana, além de uma biblioteca
virtual com mais de 60 mil documentos.
Vencedor, por dois anos consecutivos,
do OCW People’s Choice Awards, o
FGV Online une a tradição da Fundação
Getulio Vargas à inovação da educação
a distância.
EDUCAÇÃO EXECUTIVA
CUSTOMIZADA –
FGV CORPORATIVO

O FGV Corporativo é a unidade da
Fundação Getulio Vargas responsável
pelo desenvolvimento de programas e
soluções educacionais para empresas,
instituições públicas, universidades
corporativas e organizações do terceiro
setor. Unindo a força e a expertise da
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educação executiva com a tradição e
a excelência acadêmica das Escolas da
Fundação, o FGV Corporativo atua em
todo o país, por meio de seus escritórios
no Rio de Janeiro e em São Paulo e da
Rede Conveniada da FGV, presente em
mais de 100 cidades do Brasil.
Em estreita parceria com seus clientes, o
FGV Corporativo customiza conteúdos
e elabora programas de curta, média e
longa duração, nos formatos presencial,
a distância e blended, bem como oferece
às empresas cursos desenvolvidos
pelas escolas da Fundação, de acordo
com as necessidades de qualificação e
treinamento das organizações. Sempre
alinhados à visão estratégica das
empresas, nossos cursos têm a chancela
de algumas das mais renomadas escolas
de graduação e pós-graduação lato e
stricto sensu do país, além do Instituto
Brasileiro de Economia (FGV/IBRE).
Nossos programas proporcionam o
desenvolvimento de habilidades e
competências que contribuem para o
sucesso das organizações e seus
profissionais.
Contando
com
o
diferencial
de
professores
e
coordenadores atuantes no mercado, o
FGV Corporativo – resultado da união
de duas marcas consolidadas no cenário
educacional do país, o FGV in company
e o braço de educação corporativa do
FGV Online – oferece soluções que
ajudam a identificar oportunidades para
inovar e alavancar o crescimento em
empresas de todo o Brasil.

PARTICIPA DO OPEN COURSEWARE CONSORTIUM (BALI,
INDONÉSIA), DO 19º CONGRESSO INTERNACIONAL
SOBRE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (SALVADOR, BA),
DO IMS LEARNING IMPACT AWARDS (SAN DIEGO,
CALIFÓRNIA) E DO REINVENTING HIGHER EDUCATION
(MADRI, ESPANHA)

3,5 M

REGISTRA 3,5 MILHÕES DE VISITAS À PÁGINA
PRINCIPAL DOS CURSOS FGV NO OCW

I N ST IT U TO
B RAS I L EI R O D E
ECO N O MI A
IBRE

DESENVOLVE INDICADOR PARA MEDIR O
NÍVEL DE CAPACIDADE INSTALADA DO
SETOR DE SERVIÇOS EM PARCERIA COM O
BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN).

REALIZA O SEMINÁRIO “RISCOS FISCAIS
DO BRASIL NO MÉDIO E LONGO PRAZO” EM
INICIATIVA CONJUNTA COM O FMI

DIRETOR
Luiz Guilherme Schymura

O
FIRMA PARCERIA COM O INSTITUTE OF
AMERICAN STUDIES DA CHINESE ACADEMY
OF SOCIAL SCIENCES (ILAS-CASS), PARA
TROCA DE EXPERIÊNCIAS EM TEMAS
COMO INOVAÇÃO, POLÍTICAS SOCIAIS,
DISTRIBUIÇÃO DE RENDA, POUPANÇA E
FINANÇAS PÚBLICAS

Instituto
Brasileiro
de
Economia (IBRE) foi criado
em 1951. É a unidade da
Fundação Getulio Vargas que tem por
missão pesquisar, analisar, produzir e
disseminar estatísticas macroeconômicas
e pesquisas econômicas aplicadas de alta
qualidade, que sejam relevantes para o
aperfeiçoamento das políticas públicas ou
da ação privada na economia brasileira
e que estimulem o desenvolvimento
econômico e o bem-estar social do país.
Desde a sua criação, o IBRE desenvolve
estudos, pesquisas, análises e diversos
indicadores baseados no levantamento
de dados econômicos, financeiros
e empresariais. Entre as estatísticas
econômicas produzidas, destacam-se
os Índices de Preços e as Sondagens
Econômicas, de ampla utilização por
estudiosos, analistas da economia
brasileira e gestores na esfera pública
e privada. Para a produção destes
indicadores, o IBRE dispõe de uma
estrutura de pesquisa presente em todas
as capitais brasileiras, de onde coleta
mensalmente mais de 350 mil preços e

dados de natureza econômica junto a
mais de 30 mil empresas parceiras. Para
isso, possui um quadro permanente de
profissionais especializados na aplicação
de Ciências Econômicas, Sociais e de
métodos estatísticos. São ofertados como
bens públicos os indicadores e relatórios
no nível mais sintético. Já no nível
analítico e detalhado, as informações
são disponibilizadas através de licenças
de uso.
O IBRE possui uma área de Pesquisa
Econômica Aplicada que reúne
profissionais do mais alto nível e cuja
missão é produzir e disseminar pesquisas
relevantes para o cenário econômico
nacional, reforçando o posicionamento
da FGV como um dos mais influentes
think tanks do mundo. Esta é a área
do IBRE responsável por produzir
boletins, trabalhos e seminários na área
de macroeconomia, além de estudos em
áreas como Agronegócio, Setor Externo,
Política Industrial, Desenvolvimento
Econômico, Emprego e Renda, Finanças
Públicas, Estudos Monetários, Educação
e Políticas Públicas e Sociais.
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Os trabalhos do IBRE são divulgados
através da revista Conjuntura Econômica
e de sua versão adaptada à língua inglesa
(The Brazilian Economy), da promoção
e coordenação de eventos sobre as
questões mais relevantes do cenário
econômico do país, dos aplicativos que
o Instituto possui para iPad e do Portal
IBRE (www.fgv.br/ibre).

FGV
PROJE TOS

APRESENTA O ESTUDO “POVERTY AND
INEQUALITY IN BRAZIL: A VIEW FROM
THE SOUTH”, NO GLOBAL ECONOMIC
SYMPOSIUM, EM KIEL, ALEMANHA

MANTÉM E FORTALECE SUA PARCERIA COM
ORGANISMOS DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL,
COMO BANCO INTERAMERICANO DE
DESENVOLVIMENTO (BID), BANCO MUNDIAL, BANCO
AFRICANO DE DESENVOLVIMENTO, ORGANIZAÇÃO DOS
ESTADOS AMERICANOS, ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES
UNIDAS, ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E O
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE)

DIRETOR
Cesar Cunha Campos

A

(Unido), indica o reconhecimento internacional
pela sua ampla trajetória de estudos, projetos e
experiências consolidadas.

FGV Projetos é a unidade de assessoria
técnica da Fundação Getulio Vargas,
responsável
pela
aplicação
do
conhecimento acadêmico gerado e acumulado
em suas escolas e institutos. Auxilia organizações
públicas, empresariais e do terceiro setor, no Brasil
e no exterior, desenvolvendo projetos nas áreas
de economia e finanças, gestão e administração,
direito e políticas públicas. A unidade também
busca soluções para assuntos estratégicos voltados
para o desenvolvimento nacional, sempre
observando as questões sociais e compartilhando
conhecimento atrelado ao crescimento econômico
e à sustentabilidade.

Alinhada à estratégia internacional da Fundação
Getulio Vargas, a FGV Projetos vem inovando
suas ferramentas de comunicação integrada,
fomentando conteúdo e promovendo a difusão
de conhecimento nas mais diversas áreas,
especialmente por meio de seminários e publicações
voltados ao público nacional e internacional. Esse
intercâmbio entre academia, sociedade civil e os
setores público e privado vem sendo acompanhado
pela significativa contribuição do corpo acadêmico
da Fundação Getulio Vargas.

APRESENTA A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA NA
PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DA BIOENERGIA
COMO ALTERNATIVA DE EMISSÃO DE BAIXO
CARBONO NO 3 RD LOW CARBON EARTH
SUMMIT, EM XI’AN, CHINA.

Há mais de 30 anos, a FGV Projetos reúne
capacidade técnica, metodologias inovadoras e
uma equipe de profissionais qualificados, com
experiência comprovada para promover práticas
gerenciais eficientes. O recebimento do prêmio de
melhor solução Sul-Sul de Cooperação Triangular
(South-South and Triangular Cooperation Leadership Award 2012 - Brazil and Mozambique
for Biofuels), conferido pela Organização das
Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial

A FGV Projetos também atua na organização de
exames, concursos e certificações, assim como em
assessoria técnica, planejamento e pesquisas na área
de mobilidade urbana e cidades.
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DISPONIBILIZA 308 E-BOOKS EM SEU
SITE, NOS FORMATOS EPUB E PDF

ED ITO RA
FGV

VENDAS DAS PUBLICAÇÕES FGV MANAGEMENT
ULTRAPASSAM OS 2,4 MILHÕES DE EXEMPLARES

DIRETORA
Marieta de Moraes Ferreira

2,4 M

ADERE À INICIATIVA DA BLACK
FRIDAY NO BRASIL

D

esde 1945, a Fundação Getulio Vargas tem
como uma de suas missões a publicação e
a divulgação de obras das diversas áreas
do conhecimento, sempre com a preocupação de
contribuir para a melhoria do ensino e da educação
no Brasil. Com o crescimento da quantidade e da
relevância dessas obras, em 1974 o até então Setor
de Publicações da Fundação passou a se chamar
Editora FGV.

Além de sua produção impressa, a Editora
FGV vem investindo cada vez mais no livro em
formato digital e atualmente já conta com mais
de 300 ebooks disponíveis em seu site e em outras
plataformas nacionais e internacionais. A maioria
dos títulos nesse formato possui o similar impresso,
mas a previsão é de digitalização de todo o catálogo
atual, inclusive com lançamentos e relançamentos
exclusivos no formato.

Com mais de mil títulos publicados ao longo de sua
história, diversas de suas obras atuais são adotadas
por instituições de ensino de todo o Brasil, atendendo
também aos setores empresarial e governamental,
bem como aos leitores individuais ávidos por
informação e conhecimento. Seu catálogo abrange
áreas como Administração, Economia, Direito,
Antropologia, Sociologia, Arquivologia, Ciência
Política e História, privilegiando e incentivando
autores da Fundação, bem como pensadores da
comunidade acadêmica do país e do exterior.

Com preços 30% menores do que os livros
impressos, o ebook apresenta-se como uma opção
mais econômica, prática e sustentável. Várias obras
nesse formato também estão disponíveis de forma
gratuita no site da Editora FGV, o que reafirma
o compromisso de incentivo à leitura e acesso ao
conhecimento.
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S ISTE M A DE
B IBL IOTECAS
FGV

BMHS – REGISTRA FLUXO DE 118.615
USUÁRIOS E REALIZOU O EMPRÉSTIMO,
A RENOVAÇÃO OU A CONSULTA LOCAL
DE 65.355 ITENS DE SEU ACERVO

DIRETORA
Marieta de Moraes Ferreira

N

o ano de 2012, o Sistema de
Bibliotecas FGV (FGV/SB)
passou do conceito à prática,
integrando as bibliotecas da FGV a partir
de tecnologias digitais. Atualmente,
quatro bibliotecas estão subordinadas
ao SB-FGV: Biblioteca Mario Henrique
Simonsen-BMHS, Biblioteca Karl A.
Boedecker-BKAB, Biblioteca de Brasília
e Biblioteca Digital FGV.
E, em 2013, a ênfase da Diretoria do
(FGV/SB) foi a modernização de todo o
Sistema de Bibliotecas FGV, que já pode
ser percebida a partir da implantação do
novo sistema de gestão dos acervos, da
entrada do novo site no ar e da versão
mobile do catálogo.
Em breve, os usuários contarão, ainda,
com um grande aliado na busca de
informações acadêmicas no site do
Sistema de Bibliotecas FGV: o “Serviço
Integrado de Descoberta”, que se
constitui em um discovery service
(metabuscador de última geração) para
tornar a experiência de busca muito mais
ágil, integrada e completa.
Neste site também é possível encontrar a
nova Biblioteca Digital FGV, que passou
a concentrar o acesso a todo o conteúdo
digital do Sistema de Bibliotecas FGV a
partir de uma única interface.

BKAB – REALIZA TRATAMENTO TÉCNICO DE 800
EXEMPLARES DO ACERVO ESPECIAL DO CPDOC
SOBRE O TEMA FUTEBOL, HISTÓRIA E PATRIMÔNIO

BIBLIOTECA MARIO HENRIQUE
SIMONSEN (BMHS)

BIBLIOTECA KARL A.
BOEDECKER (BKAB)

Criada em dezembro de 1945 como
Biblioteca Central, a biblioteca da sede
da FGV passou a se chamar Mario
Henrique Simonsen em dezembro de
1997, em homenagem ao ex-ministro
da Fazenda e então vice-presidente da
Fundação Getulio Vargas, falecido no
mesmo ano.

A Biblioteca Karl A. Boedecker (BKAB)
foi criada em 1954 com o objetivo de
fornecer apoio bibliográfico às atividades
de ensino e pesquisa desenvolvidas pela
EAESP. Em 2005, a BKAB passou a
atender às escolas EESP e DIREITO SP,
criadas também neste ano. O acervo é
especializado nas áreas de Administração
Pública e de Empresas, Economia,
Negócios, Direito e Ciências Sociais.

A BMHS possui um importante
e tradicional acervo nas áreas de
Administração Pública e de Empresas,
Ciência Política, Direito, Economia,
Finanças, História do Brasil e Sociologia,
e conta com o sistema informatizado de
gerenciamento de bibliotecas VIRTUA –
que contempla as principais funções de
uma biblioteca ao possibilitar consulta,
empréstimo e reservas via web.
A biblioteca também participa das redes
de trabalho cooperativo Bibliodata,
CCN, COMUT e do grupo de
compartilhamento CBIES-RJ, além de
ser filiada ao CRB-7 e à CBBU.
Atualmente, a BMHS possui mais de
84 mil títulos entre livros, publicações
eletrônicas, teses, DVDs e 65.773 mil
fascículos de periódicos.
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Possui atualmente mais de 69 mil títulos
entre livros, teses e dissertações, DVDs,
fotografias e publicações eletrônicas,
além de mais de 44 mil fascículos de
periódicos científicos. A BKAB também
utiliza o sistema informatizado de
gerenciamento de bibliotecas VTLS VIRTUA, que contempla as principais
funções de uma biblioteca, possibilitando
consultas, empréstimos, renovações e
reservas via web.
A Biblioteca participa ainda das redes de
trabalho cooperativo Bibliodata, CCN,
SCAD/BIREME e COMUT.
BIBLIOTECA DE BRASÍLIA

Foi criada em 1979. É especializada em
Ciências Sociais com ênfase nas áreas de
Administração e Economia.

800

118.615

BIBLIOTECA DIGITAL – CRIA COLEÇÃO
EDITORA FGV PARA DIVULGAR OS
E-BOOKS DE ACESSO LIVRE

EM 2 01 3
DESENVOLVE PARCERIA COM O INSTITUTO
MILITAR DE ENGENHARIA PARA A
ELABORAÇÃO DE NOVOS CURSOS, INCLUSIVE
LATO SENSU, INCORPORANDO ASPECTOS
TÉCNICOS AOS ASPECTOS GERENCIAIS DOS
CURSOS MINISTRADOS PELA FGV

ENVOLVIMENTO COM PROBLEMAS
ECONÔMICOS E DE POLÍTICA ECONÔMICA
SOB A ORIENTAÇÃO DIRETA DA PRESIDÊNCIA
DA FGV (VISITA A THINK TANKS JAPONESES,

D I RETORIA DE
I NTEGRA ÇÃO
ACA DÊMICA
DIA

PARTICIPAÇÃO NO GLOBAL ECONOMIC
SYMPOSIUM NA ALEMANHA E NA PARCERIA
COM A FUNDAÇÃO BERTELSMANN PARA
ELABORAÇÃO DE TRABALHO SOBRE O
BALANÇO DE PAGAMENTOS ENTRE O BRASIL E
A ALEMANHA)

DESENVOLVE, PARA A MARINHA DO BRASIL,
CURSO DE GESTÃO PORTUÁRIA (MBA), INÉDITO
NO PAÍS, COMEÇANDO EM JULHO DE 2014, COM
PARTICIPAÇÃO DA AUTORIDADE PORTUÁRIA
DE ANTUÉRPIA

DIRETOR/PRÓ-REITOR DE ENSINO,
PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Antonio de Araújo Freitas Junior

A

Diretoria de Integração Acadêmica desempenha
o papel da Pró-reitoria de Ensino, Pesquisa e PósGraduação da FGV e tem como objetivo apoiar
a Administração Superior da FGV na visão estratégica de
uma gestão acadêmica integrada de todas as Escolas. Realiza
um contínuo aperfeiçoamento dos procedimentos das
mesmas, respeitando os objetivos, direção, congregação e
Administração Superior da FGV no que diz respeito à qualidade
dos cursos e à introdução de inovações e novas tecnologias.
Apoia, ainda, as Escolas na elaboração, revisão e atualização
das várias demandas do MEC – INEP, CAPES, CNPq e de
outros órgãos públicos e acreditadoras internacionais (EFMD,
AMBA, AACSB, dentre outras).

D IR ETO R I A
D E EST U D OS
D E N OVOS
N EG Ó C I OS
D ENN
DIRETOR
Antonio Carlos Porto Gonçalves

EM 2013
RELACIONAMENTO JUNTO AO MEC NO
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS
REGULADORES – MEC, INEP, CAPES, CNPQ ÀS
ESCOLAS DA FGV – RIO E SÃO PAULO; JUNTO
ÀS ACREDITADORAS INTERNACIONAIS (EFMD,
AMBA, AACSB) E JUNTO AOS COORDENADORES

A

Diretoria de Estudos de Novos Negócios (FGV/
DENN) tem a missão de apoiar os esforços da
Presidência na crescente evolução da Fundação
Getulio Vargas como think tank nacional e internacional,
trabalhando para o desenvolvimento de pesquisas, parcerias e
cooperação com instituições do Brasil e do exterior.

DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓSGRADUAÇÃO STRICTO E LATO SENSU.
PERMANENTE APOIO À ALTA DIREÇÃO DA FGV

A Pró-reitoria de Ensino, Pesquisa e Pós-graduação da FGV é
também responsável pela Ouvidoria Acadêmica da FGV, que
estabelece canais de comunicação das Escolas com alunos e
professores da graduação, mestrado e doutorado, na educação
regular e na educação executiva.

NO QUE TANGE À VISÃO ESTRATÉGICA DE UMA
GESTÃO ACADÊMICA INTEGRADA DE TODAS AS
ESCOLAS DA FGV

PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO COMITÊ
EXECUTIVO DO CLADEA – CONSEJO
LATINOAMERICANO DE ESCUELAS DE
ADMINISTRACIÓN PARA A PREPARAÇÃO DA
ASSEMBLEIA ANUAL DE 2013 – RIO DE JANEIRO

PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL BRASIL-PORTUGAL, UM
OLHAR ATUAL, OCORRIDA EM LISBOA, TENDO
PROFERIDO A PALESTRA: NOVOS DESAFIOS DA
MOBILIDADE DO CAPITAL HUMANO; NO PAINEL
HOW CAN WE MAKE THE FUTURE WE WANT?
DO PRME/ONU SUMMIT 5TH ANNUAL ASSEMBLY
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EM 2 01 3
COORDENA A ELABORAÇÃO DO PRIMEIRO
LIVRO BRANCO DE DEFESA NACIONAL,
EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO
MINISTÉRIO DA DEFESA. O PRODUTO FINAL FOI
PROMULGADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
(DOU) NO DIA 26 DE JULHO DE 2013

COORDENA O PROJETO DE CONCEPÇÃO
E IMPLANTAÇÃO DA REDE DE PESQUISA E
CONHECIMENTO APLICADO DA FGV, COMO
ATIVIDADE DE SUPORTE À ASSESSORIA DA
PRESIDÊNCIA

REALIZA O PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO
DO PORTFÓLIO DOS PROJETOS DE
DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS DA FGV E
AVALIAÇÃO DE PROGRESSO

D IRETOR IA
I N TERNAC I O NAL
DINT

D IR ETO R I A D E
PL AN EJAME N TO
EST RAT ÉG I CO E
I N OVAÇ Ã O
D PEI

DIRETOR
Bianor Scelza Cavalcanti
DIRETOR
João Paulo Villela de Andrade

A

Diretoria Internacional da Fundação Getulio Vargas
(DINT) é a integradora das relações internacionais
da FGV. Criada em 2009, tem como missão catalisar
o potencial gerador de valor de suas unidades naquilo em
que se demonstrar que uma cooperação corporativa oferece
maiores vantagens do que o empenho individualizado de cada
unidade.
Em 2011, a DINT concebeu o Centro Latino-Americano de
Políticas Públicas, cuja missão é fortalecer o posicionamento
da FGV como think tank influente nas decisões de políticas
públicas e estratégias empresariais na América Latina e Caribe.

A

EM 2013

FGV vem desenvolvendo um processo sistemático
de planejamento estratégico e de monitoramento
de sua trajetória ao longo desta década, o que
tem contribuído para o seu crescimento acelerado. Entre
as atividades permanentemente desenvolvidas em apoio à
Presidência da Fundação estão a coordenação de reuniões de
planejamento e monitoramento das atividades corporativas ao
longo do ano.

REALIZA A CONFERÊNCIA INTERNACIONAL
BRASIL-PORTUGAL: UM OLHAR ATUAL, EM
CONJUNTO COM O ISCTE-IUL, DE PORTUGAL

A DPEI contribui ainda na elaboração de projetos de gestão
estratégica para órgãos públicos de interesse da FGV.

PARTICIPA DO SEMINÁRIO ECONOMIC
POLICY CHALLENGES OF EMERGING
ECONOMIES, ORGANIZADO PELO
MINISTÉRIO DE COOPERAÇÃO ECONÔMICA E
DESENVOLVIMENTO DA ALEMANHA ATRAVÉS
DO GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE
ZUSAMMENARBEIT (GIZ)

PROMOVE O 1º ENCONTRO LATINO-AMERICANO
DE THINK TANKS, COM A PARTICIPAÇÃO DE 19
THINK TANKS DE 13 PAÍSES DA REGIÃO, ALÉM
DE SEIS INSTITUIÇÕES EUROPEIAS E NORTEAMERICANAS
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EM 2 01 3

ATUALIZA A MARCA DA FGV, DIANTE DA
PERSPECTIVA DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA
INSTITUIÇÃO E EM FUNÇÃO DAS COMEMORAÇÕES
DE SEU ANIVERSÁRIO DE 70 ANOS

DIRETORIA
DE A NÁ L ISE
D E POLÍTICAS
PÚBLICAS
DA PP

COORDENA A ORGANIZAÇÃO DE 611 EVENTOS
E ASSESSORA OUTROS 763, TOTALIZANDO 1.382
EVENTOS. ENTRE ELES, A INAUGURAÇÃO DA
TORRE OSCAR NIEMEYER, A RECEPÇÃO DO REI
DA SUÉCIA E A PRODUÇÃO DO GOOGLE DAY

MAIS DE 11 MIL ESTUDANTES PARTICIPAM DO
DESAFIO FGV – AÇÃO PIONEIRA DA CAMPANHA
DO VESTIBULAR NO FACEBOOK

D I R ETO R I A D E
CO MU NICAÇÃ O E
MAR KET I N G
D ICO M
DIRETOR

Marcos Facó

DIRETOR
Marco Aurélio Ruediger

A

Diretoria de Análise de Políticas Públicas (DAPP)
está vinculada à presidência e tem como foco
traduzir conceitos e metodologias oriundos das
Ciências Sociais de forma aplicada, com o uso de tecnologias
de ponta, a análise e transparência de informações, avaliação
e monitoramento de políticas públicas e programas estruturais
ao desenvolvimento do país.

A

EM 2013
REALIZA PESQUISAS SOBRE SEGURANÇA
PÚBLICA, DIVULGADAS EM JORNAIS , DEBATES
NA TV E PERIÓDICOS CIENTÍFICOS, TENDO

A DAPP visa, dessa forma, à avaliação de políticas públicas,
à transparência de informações e ao monitoramento da
agenda política e social, incluindo seus impactos diretos e
indiretos. Em especial, a DAPP utiliza-se das tecnologias da
informação vinculadas à internet e às novas mídias sociais em
sua interrelação com as políticas de Estado.

Diretoria de Comunicação e Marketing (DICOM) é
o órgão responsável pela comunicação e marketing
institucionais da Fundação Getulio Vargas, zelando
pela solidez da marca FGV e atuando como facilitadora no
desenvolvimento e implementação das ações de comunicação
e marketing da instituição e de suas unidades, escolas, centros
e institutos.

COMO POPULAÇÃO-ALVO SERVIDORES DE
SEGURANÇA PÚBLICA DE TODO O PAÍS

CO-ORGANIZA O SEMINÁRIO INTERNACIONAL
CENÁRIOS PARA O FUTURO DA IBERO-AMÉRICA
EM PORTUGAL. E PARA A PRESIDÊNCIA DA FGV,

É também função da DICOM criar políticas e processos que
alinhem tais atividades de comunicação e marketing, além de
empreender e coordenar ações de comunicação institucional
e marketing em publicidade, assessoria de imprensa, eventos,
produção e distribuição de brindes, inteligência de mercado
e marketing digital – direcionadas aos públicos nacional e
também internacional.

A PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA GLOBAL
URBAN CHALLENGES: THE ROLE OF RESEARCH
UNIVERSITIES – QUE REUNIU OS PRESIDENTES
DAS TRÊS INSTITUIÇÕES ACADÊMICAS MAIS
IMPORTANTES DE CHICAGO: A UNIVERSITY
OF ILLINOIS, A NORTHWESTERN UNIVERSITY
E A UNIVERSITY OF CHICAGO, INICIATIVA DO
CHICAGO COUNCIL

DESENVOLVE E SUPERVISIONA O “GABINETE
DIGITAL” DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL PARA DIÁLOGO SOBRE
AS POLÍTICAS PÚBLICAS VIA WEB COM
A SOCIEDADE CIVIL, E O PORTAL SOBRE
TRANSPARÊNCIA DO ORÇAMENTO FEDERAL.
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EM 2 01 3
REALIZA O SEMINÁRIO REAVALIAÇÃO DO
RISCO BRASIL 2013 COM A PARCERIA DA
FIRJAN, A STANDARD & POOR’S E O JORNAL
VALOR ECONÔMICO

EM CONJUNTO COM A FGV PROJETOS,
PROMOVE O SEMINÁRIO WORLD ECONOMY

EM 2013
OBRAS:
NO RIO, INAUGURA A TORRE OSCAR NIEMEYER,
QUE FAZ PARTE DO NOVO CONJUNTO
ARQUITETÔNICO DA FGV EM BOTAFOGO E
CUJO PROJETO É ASSINADO POR OSCAR

D IRETORIA DE
OPERA ÇÕ E S
DO

NIEMEYER. TAMBÉM NESSE ANO ABRE O NOVO
ACESSO AO EDIFÍCIO SEDE, NO MESMO BAIRRO

JÁ EM SÃO PAULO, INAUGURA, NO COMPLEXO
9 DE JULHO, O AUDITÓRIO ITAÚ, ALÉM DE UMA
NOVA ÁREA DE CONVIVÊNCIA PARA ALUNOS

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO (TIC):

DIRETOR
Mario Rocha Souza

CONCLUI NOVA FASE DO PROJETO DE

AND BRAZIL, EM NOVA IORQUE

CO MIT Ê D E
CO O PERAÇ Ã O
EMPR ESAR I A L
CC E
+
C EN T R O D E
ECO NO M I A
MU N D I A L
C EM

REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE
TELECOMUNICAÇÕES, QUE CONTEMPLA 33

A

Diretoria de Operações (DO) compõe a infraestrutura
administrativa de suporte e atendimento das unidades
da Fundação Getulio Vargas no Rio de Janeiro, São
Paulo e em Brasília, compreendendo áreas como: Tecnologia da
Informação e Comunicação, Superintendência de Operações
e Serviços RJ e SP, Superintendência de Recursos Humanos,
Superintendência Jurídica e Secretaria Acadêmica RJ e SP. No
ano de 2013, a DO finalizou importantes empreendimentos
arquitetônicos, além de projetos de expansão e melhoria da
infraestrutura de telecomunicações da FGV, em atendimento
às necessidades identificadas pela própria Fundação.

NOVOS LINKS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS,

PRESIDENTE CCE
João Carlos de Luca

RESULTANDO EM AUMENTO DA CAPACIDADE DE
TRÁFEGO E MAIOR ROBUSTEZ PARA TODAS AS
UNIDADES DA FGV – TANTO PARA APLICAÇÕES

DIRETOR CEM
Carlos Langoni

CORPORATIVAS QUANTO PARA ACESSO À
INTERNET E TELEFONIA ENTRE AS UNIDADES

IMPLEMENTA O NOVO SISTEMA DE PREÇOS
DE REFERÊNCIA - PROJETO CARPE DIEM;
CONCLUI A PRIMEIRA VERSÃO DO SISTEMA QUE
AUTOMATIZA A CONSTRUÇÃO, A GESTÃO E A
VALORAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DO PROJETO

A

Fundação Getulio Vargas, acompanhando o
profundo processo de transformação da economia
internacional, constituiu, em janeiro de 1990, o
Comitê de Cooperação Empresarial (CCE).

DNIT; INICIA O PROJETO DO NOVO SISTEMA DE
SONDAGENS DO IBRE

INICIA A IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA VERSÃO
DO SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA (SIGA2)

O comitê reúne representantes do setor privado para, através
do Centro de Economia Mundial (CEM) da FGV, estimular
o estudo e o debate das diferentes questões relacionadas à
integração competitiva do Brasil em novo ambiente externo,
aproveitando a excelência da FGV enquanto think tank.

CONCLUI O PROJETO DE GERAÇÃO DE
ARQUIVOS DIGITAIS PARA ATENDIMENTO DAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS CONTÁBIL E FISCAL
PARA OS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2013

ENTREGA A PRIMEIRA FASE DO PROJETO DE BI
ACADÊMICO, CONTEMPLANDO 17 PROGRAMAS
– ENTRE ELES MBA, PÓS-MBA, EXECUTIVO
GLOBAL, FGV EMPRESARIAL E UNIVERSIDADE
CORPORATIVA
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EM 2 01 3
CONDUZIU 53 PROCEDIMENTOS ARBITRAIS

FORAM REQUERIDOS 22 PROCEDIMENTOS
ARBITRAIS E ORGANIZADAS 44 AUDIÊNCIAS

DAS 44 AUDIÊNCIAS ORGANIZADAS PELA
CÂMARA FGV, 24 FORAM PROGRAMADAS PARA
SÃO PAULO, 17 PARA O RIO DE JANEIRO, DUAS
PARA BELO HORIZONTE E UMA PARA BRASÍLIA

C ÂMARA D E
CO NC IL I AÇ Ã O E
AR B IT RAG E M

FGV
ENERGIA

DIRETOR
Julian Chacel

DIRETOR
Carlos Otavio Vasconcellos Quintella

A

FGV Energia é um centro de estudos ligado à
presidência da FGV, criado em 2013 com o objetivo
de produzir, promover e disseminar pesquisa e
conhecimento na área de energia. O intuito é fundamentar o
posicionamento estratégico da Fundação na área energética,
fortalecendo seu reconhecimento e atuação no setor.
O foco da FGV Energia é o setor energético com ênfase em sete
grandes áreas: petróleo, gás natural, energia elétrica, nuclear,
biocombustíveis, fontes renováveis e eficiência energética.
Desta forma, a FGV Energia auxilia empresas privadas e o
governo em suas tomadas de decisão, além de estabelecer
parcerias com outras instituições e centros de pesquisa, no
Brasil e no mundo.

L

evando em consideração a importância do assunto
Arbitragem, por entender que seria uma prestação de
serviço ao país e em consonância com sua história,
vocação e missão, a Fundação Getulio Vargas instituiu em
2002 a Câmara de Conciliação e Arbitragem.
Através de um Corpo Permanente de Conciliadores e Árbitros
(constituído por personalidades no campo do Direito,
experientes advogados e profissionais altamente capacitados
dentro de um amplo espectro de temas, que vão da engenharia
civil até o comércio exterior, as telecomunicações, o petróleo
e gás natural, além de professores da FGV), tem como
missão administrar e monitorar os procedimentos arbitrais,
garantindo que todas as suas fases e prazos sejam cumpridos
como determina a legislação.
A Câmara FGV de Conciliação e Arbitragem é presidida
pelo presidente da Fundação Getulio Vargas assistido, em
suas funções, por dois vice-presidentes egressos do Conselho
Diretor da instituição. Completam a Direção da Câmara um
diretor jurídico e um diretor-executivo.
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Unidos), além de ter sido considerada o
melhor think tank das Américas Central
e do Sul.
Também no ano de 2013, a FGV ficou
pelo terceiro ano consecutivo entre as
100 instituições de ensino superior que
formam os profissionais mais disputados
em todo o mundo, de acordo com
“Emerging Employability University
Ranking”, divulgado pela versão global
do jornal The New York Times. Nele,
a FGV subiu duas posições, ficando em
primeiro lugar no Brasil e na América
Latina, e à frente das tradicionais
Sciences Po e Pittsburgh.
Além disso, a FGV foi a instituição
brasileira mais bem colocada na primeira
edição do ranking “Alma Mater Index:
Global Executives”, feito pela revista
britânica Times Higher Education
(THE) e que lista os 100 melhores locais
para a formação de diretores executivos.
Primeira do Brasil e 35ª do mundo, a
FGV ficou à frente de universidades
como Princeton e Cambridge.

E

m 1944, a FGV era criada com o
objetivo de formar profissionais
para a administração pública
e gestão de setores estratégicos no
país. Um decreto-lei assinado pelo
presidente Getúlio Vargas autorizava
o Departamento Administrativo do
Serviço Público (DASP) a constituir a
entidade, que teria ainda como propósito
a manutenção de núcleos de pesquisa,
de estabelecimentos de ensino e dos
serviços necessários para o exercício da
sua missão.

Em 2013, a FGV ficou, pelo quinto ano
seguido, entre os 30 melhores think tanks
do mundo no “Global Go To Think
Tanks Rankings 2013”, produzido
pela Universidade da Pensilvânia. Nesta
edição, a FGV subiu três posições,
ficando em 21º lugar entre os top think
tanks globais (incluindo os Estados

REGIÃO CENTRO-OESTE

Campo Grande / Cuiabá / Goiânia /
Niquelândia / Rio Verde
REGIÃO SUL

Balneário Camboriú / Blumenau /
Cascavel / Caxias do Sul / Chapecó /
Criciúma / Curitiba / Florianópolis / Foz
do Iguaçu / Jaraguá do Sul / Joaçaba /
Joinville / Lages / Londrina / Maringá /
Novo Hamburgo / Passo Fundo / Pelotas
/ Porto Alegre / Santa Cruz do Sul / Santa
Maria

PRIMEIRO PRESIDENTE E
FUNDADOR

Luiz Simões Lopes
PRESIDENTE

Carlos Ivan Simonsen Leal
VICE-PRESIDENTES

Através de uma parceria com o Instituto
de
Desenvolvimento
Educacional
(IDE), a FGV está presente em mais de
100 cidades do Brasil, além do Rio de
Janeiro, São Paulo e de Brasília.
REGIÃO NORTE

Altamira / Belém / Macapá / Manaus /
Palmas / Paragominas / Parauapebas /
Porto Velho / Rio Branco / Santarém /

Francisco Oswaldo Neves Dornelles
(Licenciado)
Marcos Cintra Cavalcanti de
Albuquerque
Sergio Franklin Quintella

CONSELHO
DIRETOR

CONSELHO
CURADOR

DIRETORES

Presidente
Carlos Alberto Lenz César Protásio

Flavio Vasconcelos
EBAPE
Escola Brasileira de Administração
Pública e de Empresas
Rio de Janeiro

Vice-presidente
João Alfredo Dias Lins (Klabin Irmãos
& Cia.)
VOGAIS

Alexandre Koch Torres de Assis
Angelica Moreira da Silva (Federação
Brasileira de Bancos)
Antonio Alberto Gouveia Vieira
Carlos Moacyr Gomes de Almeida
Andrea Martini (Souza Cruz S/A)
Eduardo M. Krieger
State of Rio Grande do Sul
Heitor Chagas de Oliveira
Jaques Wagner (Estado da Bahia)
Joaquim Levy
Luiz Chor
Marcelo Serfaty
Marcio João de Andrade Fortes
Pedro Henrique Mariani Bittencourt
(Banco BBM S.A)
Orlando dos Santos Marques (Publicis
Brasil Comunicação Ltda)
Raul Calfat (Votorantim Participações
S.A)
Leonardo André Paixão (IRB-Brasil
Resseguros S.A)
Ronaldo Vilela (Sindicato das Empresas
de Seguros Privados, de Previdência
Complementar e de Capitalização nos
Estados do Rio de Janeiro e do Espírito
Santo)
Sandoval Carneiro Junior

VOGAIS
REGIÃO NORDESTE

Desde então, a Fundação dedica-se com
empenho ao seu dever, completando
não apenas 70 anos de existência, mas
principalmente 70 anos de contribuições
para o desenvolvimento social e
econômico do Brasil. Durante esse
tempo, a FGV também consolidouse como think tank de renome
internacional, destacando-se em estudos
e projetos em cooperação com diversas
nações do mundo.

Sul / Sao Jose do Rio Preto / São José dos
Campos / Sorocaba / Taubaté / Teófilo
Otoni / Uberaba / Uberlândia / Varginha
/ Vitória / Volta Redonda / Votuporanga

Aracaju / Feira de Santana / Fortaleza
Imperatriz / João Pessoa / Luis Eduardo
Magalhães / Maceió / Natal / Recife /
Salvador / São Luís / Teresina / Vitória
da Conquista
REGIÃO SUDESTE

Americana / Araçatuba / Arcos / Barueri
/ Bauru / Belo Horizonte / Betim /
Campinas / Campos dos Goytacazes
/ Contagem / Divinópolis / Duque de
Caxias / Franca / Governador Valadares
/ Guarulhos / Juiz de Fora / Jundiaí
/ Limeira / Macaé / Marília / Mogi
das Cruzes / Montes Claros / Niterói /
Osasco / Patos de Minas / Petrópolis /
Piracicaba / Poços de Caldas
Pouso Alegre / Presidente Prudente /
Resende / Ribeirão Preto / Rio Claro /
Santo André / Santos / São Caetano do
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Armando Klabin
Carlos Alberto Pires de Carvalho e
Albuquerque
Cristiano Buarque Franco Neto
Ernane Galvêas
José Luiz Miranda
Lindolpho de Carvalho Dias
Marcílio Marques Moreira
Roberto Paulo Cezar de Andrade
SUPLENTES

Aldo Floris
Antonio Monteiro de Castro Filho
Ary Oswaldo Mattos Filho
Eduardo Baptista Vianna
Gilberto Duarte Prado
Jacob Palis Junior
José Ermírio de Moraes Neto
Marcelo José Basílio de Souza Marinho
Mauricio Matos Peixoto

ESCOLAS

Maria Tereza Leme Fleury
EAESP
Escola de Administração de Empresas
de São Paulo
São Paulo
Joaquim Falcão
DIREITO RIO
Escola de Direito do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Oscar Vilhena Vieira
DIREITO SP
Escola de Direito de São Paulo
São Paulo
Rubens Penha Cysne
EPGE
Escola Brasileira de Economia e
Finanças
Rio de Janeiro
Yoshiaki Nakano
EESP
Escola de Economia de São Paulo
São Paulo
Celso Castro
CPDOC
Escola de Ciências Sociais
Rio de Janeiro/São Paulo

SUPLENTES

Cesar Camacho
José Carlos Schmidt Murta Ribeiro
Luiz Ildefonso Simões Lopes
(Brookfield Brasil Ltda)
Luiz Roberto Nascimento Silva
Manoel Fernando Thompson Motta
Filho
Nilson Teixeira (Banco de
Investimentos Crédit Suisse S.A)
Olavo Monteiro de Carvalho (Monteiro
Aranha Participações S.A)
Patrick de Larragoiti Lucas (Sul
América Companhia Nacional de
Seguros)
Clóvis Torres (VALE S.A.)
Rui Barreto
Sergio Lins Andrade
Victorio Carlos De Marchi

Maria Izabel Camacho
EMAp
Escola de Matemática Aplicada
Rio de Janeiro

DIRETORIAS
E ÁREAS DE
SUPORTE
Antonio de Araújo Freitas
Diretoria de Integração Acadêmica
Antonio Carlos Porto Gonçalves
Diretoria de Estudos de Novos
Negócios
Bianor Scelza Cavalcanti
Diretoria Internacional
Marieta de Moraes Ferreira
Editora FGV
Sistema de Bibliotecas
João Paulo Villela de Andrade
Diretoria de Planejamento Estratégico
e Inovação
Marco Aurélio Ruediger
Diretoria de Análise de Políticas
Públicas
Marcos Facó
Diretoria de Comunicação e Marketing
Mario Rocha Souza
Diretoria de Operações
Carlos Langoni
Diretor do Centro de Economia
Mundial
Carlos Otávio Vasconcellos Quintella
FGV Energia
João Carlos de Luca
Diretor do Comitê de Cooperação
Empresarial
Julian Chacel
Câmara de Conciliação e Arbitragem
Ocário Silva Defaveri
Controladoria

INSTITUTOS

Luiz Guilherme Schymura
IBRE
Instituto Brasileiro de Economia
Rubens Mario Alberto Wachholz
IDE
Instituto de Desenvolvimento
Educacional
Assessoria Técnica
Cesar Cunha Campos
FGV Projetos
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EDIFÍCIO ÂNCORA

Praia de Botafogo, 210
Cobertura 2
Tel: (21) 3799-6100
CEP: 22250-145
• FGV Energia

EDIFÍCIO CASA VERDE

EDIFÍCIO KARL A. BOEDECKER

Rua Silvia, 23, conjuntos 05/10 e 12 –
Bela Vista
CEP: 01331-010
Tel.: (11) 3253-3365 / 3552
E-mail: direitogv@fgv.br

Av. 9 de Julho, 2029 – Bela Vista – São
Paulo, SP - Brasil
CEP: 01313-902
Tel.: (11) 3799-7777 / 7700
E-mail: biblioteca.sp.ref@fgv.br

• Escritório da DIREITO SP

• Biblioteca Karl A. Boedecker

EDIFÍCIO BARÃO DE CRISTINA

EDIFÍCIO FARIA LIMA

Av. Paulista, 1471, 1° andar – Bela
Vista
CEP: 01311-927
Tel.: (11) 3799-3638

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1188 –
Pinheiros - São Paulo, SP – Brasil
CEP: 01451-001
Tel.: (11) 3799-3455

• CPDOC
• Redação das Revistas: RAE - Revista
de Administração de Empresas e GV
Executivo
• GV Agro – Centro de Agronegócio
da FGV

• FGV Management

EDIFÍCIO CONDOMÍNIO NAÇÕES
UNIDAS

• FGV Projetos
• Tel.: (11) 3799-4170
• Diretoria de Comunicação e
Marketing
• Tel.: (11) 3799-4251

SÃO PAULO

ENDEREÇOS

EDIFÍCIO JOHN F. KENNEDY

Av. 9 de Julho, 2029 – Bela Vista
(Acesso também pela Rua Itapeva, 432)
CEP: 01313-902
Tel.: (11) 3799-7777 / 7700
• EAESP – Escola de Administração de
Empresas de São Paulo (Cursos)
• PEC - FGV – Programa de Educação
Continuada
• FGV Online
• FGV Corporativo

RIO DE JANEIRO
EDIFÍCIO LUIZ SIMÕES LOPES
(SEDE)

Praia de Botafogo, 190
CEP: 22250-900
Tel.: (21) 3799-5938
• EBAPE – Escola Brasileira de
Administração Pública e de Empresas
• EPGE – Escola Brasileira de
Economia e Finanças
• FGV DIREITO RIO – Escola de
Direito do Rio de Janeiro
• CPDOC – Escola de Ciências Sociais
• FGV Projetos
• Biblioteca Mario Henrique Simonsen
• EMAp – Escola de Matemática
Aplicada
• Diretoria de Integração Acadêmica
• Diretoria de Estudos de Novos
Negócios
• Diretoria Internacional
• Diretoria de Planejamento
Estratégico e Inovação
• Diretoria de Comunicação e
Marketing

EDIFÍCIO PROFESSOR EUGÊNIO
GUDIN FILHO

Rua Barão de Itambi, 60 – Botafogo
CEP: 22231-000
Tel.: (21) 3799-6996
• FGV Management
• FGV Corporativo
• IBRE – Instituto Brasileiro de
Economia
• Diretoria de Operações

EDIFÍCIO DARKE

Avenida Treze de Maio, 23 – Centro
CEP: 20031-000
Tel.: (21) 3799-4688
• FGV Projetos
• IBRE

EDIFÍCIO OCTÁVIO GOUVÊA DE
BULHÕES

Rua da Candelária, 6 – Centro
CEP: 20091-020
Tel.: (21) 3799-5030

EDITORA FGV

Rua Jornalista Orlando Dantas, 37 –
Botafogo
CEP: 22231-010
Tel.: 0800-021-7777

•
•
•
•

FGV Management
FGV Online
Cademp
FGV Direito Rio – Programa de
Educação Continuada (PEC)

CENTRO EMPRESARIAL
AMÉRICAS
EDIFÍCIO ARGENTINA

Avenida das Américas, 3693 Bloco 2,
2º andar – Parque das Rosas – Barra da
Tijuca
CEP: 22631-003
Tel.: (21) 3799-4800
E-mail: mgmriodivulg@fgv.br
• FGV Management
• Cademp
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Praia de Botafogo, 228 – ala B
Sala 910
CEP: 22250-906
Tel.: (21) 3799-4305
• Diretoria de Análise de Políticas
Públicas

EDIFÍCIO PROFESSOR REMO
RINALDI NADDEO

Rua Itapeva, 474 – Bela Vista
CEP: 01332-000
Tel.: (11) 3799-7630
E-mail: economia@fgv.br
• EESP – Escola de Economia de São
Paulo (Cursos)

Cond. Nações Unidas
Av. das Nações Unidas, 12.495 – anexo
01 (térreo, 1º e 2º andar)
CEP: 04578-000
Tel.: (11) 3799-3455
• FGV Management
• PEC-FGV – Programa de Educação
Continuada

EDIFÍCIO DONA LEOPOLDINA

Rua Rocha, 233 – Bela Vista
CEP: 01330-000
Tel.: (11) 3799-2222 / 2233
E-mail: direitogv@fgv.br

EDIFÍCIO DR. LUIZ SIMÕES
LOPES

• DIREITO SP – Escola de Direito de
São Paulo

Avenida Paulista, 548, 8º Andar – Bela
Vista
CEP: 01310-000
Tel.: (11) 3799-3455
E-mail: mbapaulista@fgv.br

EDIFÍCIO ALALOU

• FGV Projetos
• FGV Management

Rua Rocha, 220 – Bela Vista
CEP: 01330-000
Tel.: (11) 3799-2240
E-mail: gvlaw@fgv.br
• GVlaw – Programa de PósGraduação Lato Sensu da DIREITO
SP
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EDIFÍCIO ELUMA

Av. Paulista, 1294
CEP: 01310-915

BRASÍLIA
SGAN (Setor de Grandes Áreas Norte),
Quadra 602, módulos A, B e C, Brasília
– DF
CEP: 70830-020
Tel.: (61) 3799-8000
E-mail: cursos@bsb.fgv.br
• FGV Management
• FGV Corporativo
• FGV Online

B A LA NÇ O
PAT R I MO NI A L

BA LA N ÇO
ECO N Ô MICO

PAT R I M Ô N I O

2013

2012

R ECE I TA

2 01 3

2 01 2

ATIVO CIRCULANTE

691.689.537,73

655.487.699,53

RECEITA PATRIMONIAL

43.416.615,18

13.589.373,79

DISPONÍVEL

632.143.439,87

608.664.424,91

RECEITA OPERACIONAL

921.702.849,19

847.369.562,86

CONTAS A RECEBER

25.117.281,35

20.939.350,81

OUTRAS RECEITAS

59.812.679,74

37.138.499,18

OUTROS CRÉDITOS

30.413.249,86

21.828.848,76

TOTAL R$

1.024.932.144,11

898.094.935,83

ESTOQUES

4.015.566,65

4.055.045,05

TOTAL US$

437,519,057.50

439,489,814.45

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

594.738.991,14

463.633.936,93

DE SP E SA

2 01 3

2 01 2

APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS

34.483.254,02

33.218.512,21

976.484.655,71

872.729.122,77

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

84.657.016,65

76.471.244,73

IMOBILIZADO

475.598.720,87

353.944.179,99

TOTAL R$

976.484.655,71

872.729.122,77

TOTAL R$

1.286.428.528,87

1.119.121.606,46

TOTAL US$

416,837,981.60

427,075,665.66

TOTAL US$

549,145,619.77

547,649,428.17

RESULTADO - R$

48.447.488,40

25.368.313,06

TOTAL - US$

20,681,075.90

12,414,148.79

CUSTOS E DESPESAS DE OPERAÇÃO
(PESSOAL E ENCARGOS, OUTROS CUSTOS E DESPESAS)

US$ 1.00 (com - 31/12) =

PASS IVO

2013

2012

PASSIVO CIRCULANTE

125.462.866,64

111.138.010,20

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

138.453.327,74

107.784.532,79

FUNDOS

974.064.846,34

874.830.750,41

RESULTADO

48.447.488,40

25.368.313,06

TOTAL R$

1.286.428.528,87

1.119.121.606,46

TOTAL US$

549,145,619.77

547,649,428.17

US$ 1.00 (com - 31/12) =

R$ 2,3426
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R$ 2,3426

R$ 2,0435
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R$ 2,0435

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
PRAIA DE BOTAFOGO 190
22250-900
RIO DE JANEIRO, RJ
BRASIL
55 21 3799-4747

CRÉDITOS:
DESIGN: ORB LLC
DIREÇÃO DE CRIAÇÃO: ANDRÉS CLERICI / ORB
DESIGNER GRÁFICO: SEAN CALLEN / ORB
COORDENAÇÃO E CONCEITO: FGV/DICOM-DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING: MARCOS FACÓ
COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING: GISELE COSTA FREITAS

