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conectividade no meio digital. A FGV está se tornando cada
vez mais um centro de sociologia aplicada, usando a grande
massa de informações e técnicas novas hoje disponíveis. Na
verdade, estamos respondendo a uma evolução do mundo e à
demanda social cada vez maior para que participemos dessas
discussões.

Nos seus 70 anos de existência, a missão da Fundação
Getulio Vargas foi uma só: estimular o desenvolvimento
socioeconômico brasileiro. Foram sete décadas de lutas
dedicadas ao interesse nacional. Educando, pesquisando,
projetando, difundindo informações e ideias, participando
intensamente do debate nacional, sobretudo sobre políticas
públicas.

Dentro da nossa visão estratégica, pretendemos ocupar
espaços essenciais para a democratização da sociedade. A
FGV está se preparando para ser o centro independente
de transparência dos dados nacionais. É um projeto
assumidamente pretensioso. Com os recursos da internet,
acesso a todos os bancos de dados, indiscutível credibilidade,
produção de informações exclusivas, documentação e séries
históricas, temos todas as condições de sermos o propagador
da transparência no país, notadamente do setor público.
Queremos dar acesso para que as pessoas tomem as suas
decisões de vida, ou seja, econômicas, políticas, sociais etc.

A Fundação é uma instituição polissêmica, ao mesmo
tempo é grande, com enorme abrangência de temas, e focada,
indo ao detalhe das discussões. Não é trivial compreendêla. Desde a sua dimensão e tamanho – hoje com mais de 3
mil funcionários em cerca de duas dezenas de áreas – até a
variedade e qualidade da sua produção no campo científico.
A FGV é reconhecida como geradora de conhecimento e
grande celeiro do capital humano que vai abastecer o Estado
e a iniciativa privada em sua marcha pelo crescimento.
A sua história se entrelaça com a história do Brasil.
Nessas sete décadas, o país refletiu as ideias que foram
desenvolvidas na Fundação. Somos participantes da
construção do moderno Estado nacional. Edificamos com o
pensamento. Construímos com a razão crítica. E estimulamos
o desenvolvimento com a educação.

A Fundação quer cada vez mais ser vista como um
think tank; hoje, sem dúvida, sua melhor definição. Somos
ranqueados como o primeiro da América Latina e 18o
do mundo – maiores do que os da China. Acreditamos
que, nos próximos três anos, daremos saltos exponenciais
nessa corrida pela melhor colocação. Hoje, a FGV não
tem uma produção que se destaque mais do que as outras
em seu portfólio de atividades. Qualquer uma das nossas
escolas, unidades e centros de estudos e pesquisas são
capazes de gerar manchetes e mais manchetes nos jornais,
além de excelentes resultados acadêmicos. Temos desde o
preparatório para o Enem on-line, até algumas das melhores
pós-graduações do país. Produzimos 2.920 pesquisas em
2014 – cerca de oito por dia –, contamos com 6.500 alunos
na pós-graduação stricto sensu e 130 mil alunos na educação
continuada em todo o Brasil, afora cerca de 2 milhões que
fazem algum curso gratuito na internet.

A FGV tem três grandes objetivos. O primeiro deles
é fazer mais e melhor do que fizemos nos últimos 70 anos.
Como a nossa história está muito bem documentada, o
“fazer mais” é de simples compreensão. E como fazer
melhor? A resposta se resume a funções no tempo: ser capaz
de atender à demanda do curto prazo, de se adaptar às
flutuações da demanda de médio prazo e efetivamente guiar a
demanda em longo prazo.
O segundo objetivo da Fundação é sua transformação
em uma espécie de portal entre o pensamento estrangeiro
sobre o Brasil e o pensamento do Brasil sobre o exterior. É
um propósito ambicioso, mas é fundamental tê-lo em vista,
pois a FGV precisa fazer continuamente a comparação entre
si mesma e as melhores instituições internacionais. O Brasil
está imerso no mundo, e, mais do que nunca, a interação do
saber com outras nações é fundamental se pretendemos nos
perfilar junto aos países protagonistas globais.

Por isso fazemos nossas as sábias palavras do fundador
da Fundação, Luiz Simões Lopes: “Ou a Fundação cumpre
sua missão, e sua missão é necessária, ou então ela tem que
terminar”. São palavras fortes, ditas pelo dr. Simões em
1946, quando a FGV quase acabou dois anos depois de ter
sido fundada. Ela resistiu e se tornou uma grande instituição.

O terceiro objetivo é abraçar a inexorabilidade da
cibernética e trazer para o centro do nosso pensamento todas
as grandes inovações da ciência da informação, buscando
as mais avançadas possibilidades proporcionadas pela
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TRANS PARÊNCIA

OS LIMITES DA
TRANSPARÊNCIA
DIRETOR DA ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO (FGV DIREITO RIO)
JOAQUIM FALCÃO

TRANSPARÊNCIA É
ESSENCIAL PARA UMA
RELAÇÃO DE CONFIANÇA
DIRETOR DA ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DE EMPRESAS (FGV/EBAPE)
FLAVIO CARVALHO DE VASCONCELOS

Existe uma latente predisposição da população
em favor da legalidade, é verdade. A predisposição bem
informada pela transparência faz um cidadão politicamente
maduro. Permite um controle social e institucional maior
sobre os atos de governo. A transparência pragmática é
mobilizatória. Voltada para a ação.

Nos últimos tempos, o estado democrático de direito tem
muito progredido em relação à transparência das atividades
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Os pilares
desse progresso são a liberdade de expressão, inclusive a
liberdade acadêmica, e a reorganização e mobilização da
sociedade por meio das mídias sociais.

Mas tanto só, também não basta.

A transmissão dos julgamentos do Supremo Tribunal
Federal, a Lei de Transparência, a publicidade dos inquéritos
judiciais, nos casos de corrupção da Petrobras, e o voto
a descoberto no Congresso Nacional são eloquentes
indicadores desse progresso.

É necessário que a predisposição bem informada se
transforme em experiência concreta positiva de todos e de
cada cidadão. Que experimentem vida melhor, que no trato
público a ética prevaleça, que a paz social comande, que
todos tenham igualitário acesso a saúde, cultura, renda e
educação. E por aí vamos.

Mas transparência é apenas meio para a democracia.
E não seu objetivo final. A transparência conquistada, ao
mesmo tempo em que satisfaz, aumenta a demanda por
mais transparência. Cria uma espécie de círculo virtuoso.
Este círculo, por sua vez, para continuar girando, necessita
que a transparência se traduza em resultados concretos.
Transparência sozinha informa o país. Mas necessariamente
não forma seu futuro democrático.

Quando, porém, existe longa dissociação entre a
transparência e o funcionamento das instituições, quando
prevalece violência, corrupção e desigualdade, pode ocorrer
um esgarçamento do tecido social; e uma difusa e insentida
desilusão com a democracia. E isso é grave.

O quadro que temos hoje no Brasil pode ser explicado
por uma longa convivência com uma ética política na qual
a transparência era menos importante do que a eficiência.
Ainda existe a ideia de que é melhor um governante que
promove o desenvolvimento e a melhoria das condições
sociais, mesmo que ele quebre as regras. No entanto, essa
visão parece estar mudando. E é importante para o país que
venha essa mudança cultural para que a velha ética fique no
passado e se tenha a consciência de que há certos limites que
não podem ser transpostos.

A transparência nas empresas é hoje uma questão crucial
para o desenvolvimento, muito mais do que anos atrás. O
que está em jogo é a confiança. Os agentes do mercado –
sejam clientes, acionistas, fornecedores, bancos – têm que
confiar no que a empresa diz. A partir do momento em que se
perde essa confiança, todo o sistema econômico fica abalado.
Quando eclodem escândalos corporativos, o dano
maior – mais do que prejuízos financeiros – é o abalo da
confiança. No ambiente de negócios, é preciso saber se o
que aquela empresa está reportando é verdade. Esse dever
da verdade, que vem acompanhado da transparência, é
fundamental. Tanto quanto o poder público, as empresas têm
o dever de prestar contas à sociedade e de dizer a verdade.
É óbvio que há informações que não devem ser divulgadas.
Empresas de tecnologia, por exemplo, têm segredos
industriais. Até pela natureza da sua atividade e por questões
concorrenciais, o segredo, em muitos casos, é necessário.
Mas no relacionamento com a sociedade, a transparência é
essencial e tende a ser cada vez mais importante.

Para que essa mudança aconteça, é necessário, em
primeiro lugar, melhorar a formação do cidadão e tornar
o Poder Judiciário mais eficiente na dissuasão desse tipo de
comportamento, além da formação do gestor. Mas as práticas
de gestão, no entanto, vão refletir a cobrança que a sociedade
faz por essa transparência e por punições efetivas em casos
de quebra de confiança. Mas tudo isso está começando a
melhorar significativamente.

A desilusão com a democracia pode banalizar a
transparência; desfazer a crença de que a transparência
contribui para punir o ilegal, controlar a violência e a
corrupção e promover a paz.

Por isso, o estado democrático de direito necessita de
transparência pragmática. O que isso quer dizer?
O poder, os três poderes, necessitam ser além de legais,
legítimos também. Isto é, que gozem da aprovação e respeito
da população. A legalidade anuncia, mas, sozinha, não faz
democracia.

Neste cenário, o legal deixa de significar a
predisposição da legitimidade. Saímos do estado democrático
de direito.
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SOCIEDADE CONECTADA:
MAIS PARTICIPAÇÃO E
TRANSPARÊNCIA
DIRETOR DA DIRETORIA DE ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS (FGV/DAPP)
MARCO AURÉLIO RUEDIGER

Isso é transparência: tornar cada vez mais pública
a informação pública. Referimo-nos ao orçamento, aos
investimentos do governo, aos documentos expedidos,
à discussão de políticas, ou seja, permitir que as pessoas
entendam o que está em jogo e, a partir daí, possam refletir
e discutir as questões públicas, qualificando o debate sobre o
rumo do país.

Um dos fenômenos recentes mais importantes observados no
Brasil – cujo impacto será sentido em toda a sociedade – é
a interconectividade entre cidadãos e entre as instituições,
bem como a necessidade de crescente transparência entre
as esferas, governo e sociedade civil. Esse fato tem enorme
importância no processo eleitoral e na gestão de governo.
Surgiu um ator novo, em resumo: a sociedade
conectada. Se antes a sociedade se organizava por meio
de organizações civis e movimentos sociais, agora, com a
conexão pelas redes sociais, é possível ampliar a participação
em tempo real. Isso impacta profundamente a forma como
se faz política; como são cobrados os resultados do governo;
como são demandadas questões específicas; como são
propostas alternativas de política. E impacta, também, na
organização da própria sociedade ao reivindicar e pensar
novas políticas. Todas essas mudanças afetam a forma como
as relações de poder se moldam no mundo contemporâneo.

Por outro lado, a própria sociedade está gerando uma
série de informações importantes para o governo e a esfera
pública. Essa perspectiva nos desafia. A FGV busca olhar
para esse fenômeno e construir um saber, porque o país
avança nessa direção, como o mundo inteiro. É missão da
FGV colaborar para o desenvolvimento do Brasil. Então,
temos um enorme desafio, mas também um enorme potencial
para desempenhar um papel importante no debate público,
aproximando Estado e sociedade por meio das novas
tecnologias e redes sociais.

A missão que temos, na Diretoria de Análise de
Políticas Públicas, é entender essas tendências, pesquisar
profundamente esse movimento, traduzir os números que
mostram o desempenho do governo para a sociedade e, ao
mesmo tempo, entender o que a sociedade está pensando,
fornecendo insumos aos governos para o aperfeiçoamento
das políticas públicas no Brasil.
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EFI CIÊNCIA

FOCO NA GESTÃO EFICIENTE
DAS EMPRESAS

BASE SÓLIDA PARA A
RETOMADA DO CRESCIMENTO

DIRETOR DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE
EMPRESAS DE SÃO PAULO (FGV/EAESP)
LUIZ ARTUR LEDUR BRITO

DIRETOR DA FGV PROJETOS
CESAR CUNHA CAMPOS

Estudos recentes sugerem que empresas de países
emergentes, em média, utilizam as técnicas de gestão em nível
inferior às de países desenvolvidos ou multinacionais, com
reflexos diretos na produtividade e na capacidade de competir
globalmente. Muitas empresas brasileiras foram criadas em
um momento competitivo quando não havia o enfrentamento
direto de concorrentes internacionais. O cenário atual é
outro. Existem desafios a enfrentar em quase todos os setores.

As empresas brasileiras lutam com o desafio da produtividade
para enfrentar a competição global. Segundo o ranking
Global 500 de 2014, da Fortune Magazine, apenas sete – ou
1,4% – das maiores empresas do mundo são brasileiras.
Na lista da Forbes, das 2 mil empresas mais bem avaliadas,
somente 25 – ou 1,3% – são do Brasil. Não é um panorama
confortável para a sétima economia do mundo que
corresponde a 3% da população e da produção mundial
como afirmou a revista The Economist, em março de 2015.

O problema da produtividade tem causas externas e
internas às empresas. Pelo menos parte do problema está
dentro de casa. É preciso melhorar a qualidade da gestão,
e isso passa pela educação aplicada, que ensina e motiva o
executivo a fazer. As escolas de negócios, como a EAESP
da Fundação Getulio Vargas, têm papel fundamental nesse
processo. Além de prover o conhecimento atualizado nos
temas de gestão, elas ajudam o executivo a pensar de forma
integrada, levando em conta o curto prazo mas também
mostrando que as ações de hoje vão pautar o destino da
sociedade do amanhã.

Vários são os determinantes da produtividade
como a atualidade tecnológica, infraestrutura, educação
e qualificação da mão de obra, investimento e ambiente
institucional. Um componente importante e menos discutido
é a qualidade da gestão. A gestão é um elemento de ligação
que conecta e potencializa os determinantes externos com o
nível micro de cada organização.
O conhecimento de administração indica vários
caminhos para ganhos de eficiência e eficácia que se refletem
na produtividade e competitividade das organizações.
Gestão de operações investiga como configurar uma rede de
suprimentos e geri-la, tornando mais eficientes as operações
de manufatura e serviços. Marketing explora como conectar
a empresa às demandas atuais e futuras dos clientes. Finanças
e contabilidade guiam a gestão para melhores resultados.
Gestão de pessoas trata do nosso recurso mais relevante.
Estratégia discute a orquestração de todos esses recursos
e a relação com os concorrentes, focando na eficácia
do modelo de negócios. Vários temas interfuncionais e
emergentes que moldam o futuro também são tratados, como
empreendedorismo, sustentabilidade, ética, inovação e gestão
do conhecimento e da tecnologia.
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O crescimento econômico está aquém de nosso
potencial, mas estamos empenhados, tendo ao nosso lado
a confiança internacional, especialmente as agências de
classificação de risco, e uma equipe econômica testada e de
primeira linha.

O Brasil está passando por um importante momento de
reflexão sobre questões e comportamentos que nos impõem
mirar o futuro. Momentos de turbulência são oportunidades
de renovação e retomada de rumos, assim como outros
períodos, hoje considerados históricos, que possibilitaram ao
Brasil ocupar a posição de sétima economia mundial. Nossas
instituições estão funcionando, e a harmonia democrática
entre os poderes está preservada. Essa é uma boa notícia para
comemorarmos.

Devemos trabalhar para a retomada do crescimento
e o consequente resgate das oportunidades de negócios e
de investimentos externos em nosso país. As demandas
sociais funcionam como um termômetro que nos indica a
necessidade de rever políticas, reduzir custos e modernizar a
gestão pública.

Instituições capazes de pensar o Brasil sempre terão
espaço para atuação em ambientes de mudanças. Se
agregarmos a essas instituições valores adicionais, como
inovação, talentos e capacidade de interface com o ambiente
internacional, ampliaremos as chances de contribuição para
o Brasil. Nossa base é sólida; nossos indicadores sociais
avançaram substancialmente nos últimos anos; nossa inflação
está em sinal de alerta, porém estabilizada; e estamos com
reduzido e controlado índice de desemprego, se comparado
a países mais desenvolvidos que ainda não conseguiram
estancar e recuar nesse setor.

Em resumo, há ambiente e excelentes oportunidades
de atuação e contribuição para o Brasil. A qualidade dos
quadros, capacidade técnica e competência da Fundação
Getulio Vargas são fatores únicos, capazes de ambientar
nossas atividades, assessorando instituições públicas
e privadas brasileiras ou organizações e investidores
internacionais em busca de orientação segura para
investimento no Brasil.
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DESENVOL VIMENTO

LEI NATURAL,
SUBSIDIARIEDADE E
BEM-ESTAR SOCIAL

ESTABILIDADE DAS
EXPECTATIVAS JURÍDICAS
GERA AMBIENTE POSITIVO

DIRETOR DA ESCOLA BRASILEIRA DE ECONOMIA E FINANÇAS (FGV/EPGE)
RUBENS PENHA CYSNE

DIRETOR DA ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO (FGV DIREITO SP)
OSCAR VILHENA VIEIRA

traduzir pela visão do governo (ou de poderes organizados)
como apenas subsidiária (daí o termo “Subsidiariedade”)
à ação do próprio cidadão, de sua família e de sua
comunidade, nesta ordem.

Um dos primados da psicologia comportamental é que os
indivíduos costumam tomar decisões baseadas em ambiências
comuns, seja em termos dos valores que compartilham, ou
de restrições éticas e legais. Um economista diria que eles
estão em geral sujeitos ao mesmo sistema de incentivos e
desincentivos. Se alguém, por exemplo, suja a cidade com
um cigarrinho abandonado ao chão, deve esperar que muitos
outros assim também procedam.

A junção da observância da Lei Natural com o
Princípio da Subsidiariedade pode estimular em muito
o bem-estar de qualquer país, em particular daqueles
institucional e socialmente menos desenvolvidos.

Uma forma natural e adequada de solução desse
problema inclui a incorporação, na sociedade como um
todo, de duas concepções basilares da convivência humana:
a Lei Natural e o Princípio da Subsidiariedade.

Como beber socialmente do cálice dessa coalizão
educada e educadora, eis a questão. Educação básica
ajuda. Redução solidária de desigualdades historicamente
consolidadas também, e muito. Ocorre que desigualdades
de renda corrigem-se particularmente com a correção de
desníveis educacionais.

Grosso modo, pode-se pensar na observância da Lei
Natural como o exercício do bom senso social, decorrente
da observação do ser humano em harmonia com a natureza,
natureza esta que inclui os seus pares. O conhecimento
da Lei Natural prescinde do conhecimento das Escrituras
(Lei Divina), da observação do universo (Lei Eterna) e das
convenções (Lei Humana).

A valerem os pontos aqui expostos, a Fundação
Getulio Vargas, como provedora ampla de educação de
primeira qualidade, continuará atingindo plenamente seus
objetivos de fomentar o bem-estar e o desenvolvimento
nacionais.

De certa forma, o Princípio da Subsidiariedade de
Leão XIII, tão ao gosto hoje em dia do Partido Democrata
Cristão, na Alemanha, complementa a observância da Lei
Natural. Em uma de suas vertentes, tal princípio pode se
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Um terceiro desafio é melhorar a vida e o convívio
entre as pessoas, especialmente nas regiões metropolitanas.
A falta de segurança pública e a forte presença das
drogas têm esgarçado o tecido social, reduzindo os
padrões de confiança no Estado, assim como de confiança
intersubjetiva. Por outro lado, a precariedade de moradia e
o tempo consumido no deslocamento urbano tensionam o
cotidiano e comprometem a qualidade de vida. Precisamos
rapidamente reformar nossas polícias, ampliar a oferta
de moradia de qualidade, assim como transformar nosso
modelo de locomoção urbana, de forma que nossas cidades
se tornem melhores lugares para se viver e ao mesmo tempo
atraiam mais negócios.

O Brasil passou nas últimas três décadas de democracia
por uma revolução silenciosa. Não apenas construímos um
regime democrático bastante sólido, como também fomos
capazes de assegurar autonomia às instituições responsáveis
pela aplicação da lei. Com a estabilização da economia e o
processo de inclusão, surgiu uma nova cidadania, cada vez
mais consciente de seus direitos. O Brasil passou a oferecer,
assim, um padrão de estabilidade institucional muito superior
às demais economias emergentes. Há, no entanto, muitos
desafios para tornar o desenvolvimento sustentável.
Para se tornar economicamente mais atrativo e ao
mesmo tempo socialmente mais equitativo, o país precisa
ser capaz de rever o seu pacto tributário que, além de
onerar o setor produtivo, tributa com mais força a renda
dos que ganham menos, especialmente por intermédio de
tributos indiretos, altamente regressivos.

E qual seria o papel da FGV nesse cenário? Uma
instituição de ponta como a Fundação Getulio Vargas,
tanto no campo da pesquisa aplicada como do ensino,
pode colaborar com a racionalização do debate público,
assim como com a apresentação de propostas para
melhorar a transparência, a equidade, a competitividade
e a estabilização da expectativa no Brasil. As Escolas de
Direito da FGV têm se tornado cada vez mais presentes
na discussão sobre a reforma e modernização do direito
e de suas instituições, assim como contribuído com a
formação de uma nova geração de juristas capaz de operar
essas instituições num ambiente muito mais complexo e
cosmopolita do que no passado.

O segundo desafio é qualificar o sistema educacional.
Apesar de termos conseguido praticamente universalizar a
educação fundamental, há ainda uma grande defasagem no
ensino médio e técnico, o que tem impossibilitado o Brasil
de dar um salto qualitativo em relação à produtividade.
Somente qualificando nossa mão de obra podemos ter a
expectativa de nos tornarmos mais competitivos em setores
com maior valor agregado.
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EDUC AÇÃO

MATEMÁTICA APLICADA:
VASTO CAMPO DE
OPORTUNIDADES

ENSINO MÉDIO É O PONTO
CRUCIAL DA EDUCAÇÃO
DIRETORA DA EDITORA FGV E DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS
MARIETA DE MORAES FERREIRA

DIRETORA DA ESCOLA DE MATEMÁTICA APLICADA (FGV/EMAp)
MARIA IZABEL TAVARES CAMACHO

Há uma defasagem entre a matemática que se aprende
na escola e todo o potencial que a matemática pode
proporcionar. A ciência é hoje uma janela para inúmeras
oportunidades de trabalho. No passado, a matemática
era aplicada apenas na física e na engenharia. Hoje, está
nas ciências sociais, nas ciências biológicas, no direito, nas
finanças, na logística, na gestão.

Profissionais com a formação em matemática
aplicada, foco da FGV, são muito procurados em países
desenvolvidos. Pesquisas feitas na EMAp, sobre produção
de energia elétrica e os múltiplos usos da água, mapeamento
do risco de transmissão da dengue, entre outras, mostram
o quanto a matemática pode contribuir para equacionar
desafios atuais do país.

Com o avanço da tecnologia, profissionais capazes de
usar técnicas matemáticas e modelos computacionais são os
mais demandados, mas poucos têm essa formação. Só 20%
dos brasileiros optam pelas ciências exatas enquanto nos
países asiáticos chega a 50%. É o bom ensino que estimula
o interesse dos alunos pela disciplina e ajuda a desenvolver
talentos em ciências exatas, que apresentam déficit de
profissionais, comprometendo áreas impulsionadoras do
crescimento, como a inovação tecnológica, com reflexos
diretos na competitividade.

Felizmente, há iniciativas bem-sucedidas, como a
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas,
um programa que conta com a participação de mais de 99%
das escolas públicas do país. Crianças com grande potencial
têm sido descobertas e encaminhadas para universidades.
Na FGV, o Instituto de Desenvolvimento Educacional
está criando um programa de ensino a distância para
formação de professores, visando atualizar o conhecimento
dos docentes e reciclar sua atuação em sala de aula. Alunos
da EMAp dão aulas gratuitas de matemática para alunos
de escolas públicas aos sábados. Eles ajudam a melhorar o
desempenho escolar de crianças e adquirem a vivência de
uma sala de aula com toda a plenitude de seus desafios. Este
não é um gargalo que iremos resolver da noite para o dia,
mas é um trabalho importante que, quanto mais cedo for
iniciado, mais rápido começaremos a ver resultados.

A formação de professores é o principal gargalo para
o ensino da matemática, tanto em relação ao conteúdo
quanto à metodologia, além dos poucos incentivos que
afugentam muitos da carreira.
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O Ensino Médio voltou a ter relevância com o
lançamento, em 2005, do programa FGV Ensino Médio
para produção de livros didáticos, alguns aprovados no
Programa Nacional de Livros Didáticos e adotados por
escolas Brasil afora. A iniciativa resultou no programa
FGV Ensino Médio Digital, por meio do qual foi criado um
portal, de acesso gratuito, com aulas de todas as disciplinas
e um banco com mais de 10 mil questões, algumas
preparatórias para o Enem. Já são mais de 2 milhões de
acessos contabilizados.

O Ensino Médio é hoje o grande gargalo da educação
brasileira. De certa maneira, o Fundamental, ainda que
necessite de melhoras, cumpriu algumas metas importantes de
universalização e está sendo equacionado. Mas é no Ensino
Médio, em que há grande evasão de alunos, que está o ponto
crucial para o nosso crescimento. Vivemos em uma sociedade
do conhecimento que exige, como passaporte para acesso do
jovem ao mercado de trabalho, pelo menos a conclusão do
Ensino Médio.
O salto de qualidade do Ensino Médio passa pela
reestruturação das licenciaturas. É imprescindível melhorar
a formação de professores, investir na sua atualização e
educação continuada e no uso de novas tecnologias, para
aprimorar o conteúdo e a forma de ensinar. Mas também
é necessário valorizar o professor, com salários justos, e a
própria escola, com condições físicas mais adequadas.

Há iniciativas positivas em curso, como o
investimento em escolas técnicas, que capacita o aluno a
exercer uma profissão, e o Plano Nacional de Educação,
que traçou metas para o ensino em todos os níveis. Vale
notar que a educação também está fora das escolas – nas
bibliotecas, nas publicações. E a FGV está sintonizada com
esses desafios: formar professores e elaborar livros didáticos.

A FGV tem longa tradição de educação no nível
básico. Desde o fim dos anos 1940, quando foi criada,
desenvolveu um projeto pedagógico inovador, quanto a
métodos e conteúdos, com o Ginásio Nova Friburgo. O
colégio funcionou até os anos 1970, com a perspectiva de
formar professores, produzir material didático e difundir
sua metodologia.
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ECONOMIA

CAPITAL HUMANO E
PRODUTIVIDADE:
CHAVES DO CRESCIMENTO
ECONÔMICO

RETOMADA DO CRESCIMENTO
É O PRINCIPAL DESAFIO DA
ECONOMIA
DIRETOR DO INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA (FGV/IBRE)
LUIZ GUILHERME SCHYMURA

DIRETOR DO FGV CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO
ROBERTO CASTELLO BRANCO

A melhoria da alocação de recursos é fonte de ganhos
de produtividade e dispomos de múltiplos mecanismos para
concretizá-la.

As décadas seguintes ao fim da Segunda Guerra Mundial
corresponderam a uma fase de florescimento da economia
brasileira, viabilizando o movimento de convergência
aos níveis de renda das economias desenvolvidas. Assim,
relativamente à economia norte-americana, o PIB per capita
do Brasil saltou de 13,6%, em 1950, para 28,7%, em 1980.

A criação de ambiente mais favorável aos negócios
por meio da racionalização do arcabouço legal e regulatório
é exemplo de poderoso instrumento para a redução de
custos e riscos e aumento de produtividade.

Nos últimos 35 anos, nossa economia parece ter
convergido para a trajetória de crescimento de longo prazo
bem mais lento, vítima aparente do que alguns economistas
chamam de “armadilha da renda média”.

A alavancagem de nossas vantagens comparativas,
como a que dispomos na exploração de recursos naturais,
e a exposição à competição externa, importante canal de
transmissão de conhecimento, possuem grande potencial
para fomentar o crescimento rápido da produtividade.

Não há razões para aceitar previsões fatalistas, pois
não nos falta potencial para voltar a ser uma das economias
mais dinâmicas do mundo.

O caminho do desenvolvimento requer que a alocação
de recursos públicos seja restrita ao financiamento de
investimentos em atividades geradoras de externalidades
positivas, em que os benefícios líquidos para a sociedade
excedam os retornos privados, como na educação, pesquisa
e desenvolvimento e infraestrutura.

O crescimento econômico no longo prazo se baseia
principalmente em dois pilares, o capital humano e a
produtividade total dos fatores. A contribuição do capital
humano se dá diretamente e também via aumento da
produtividade, particularmente no setor de serviços, que no
Brasil é responsável por quase 70% do PIB, e na gestão de
negócios.

A sociedade brasileira merece um futuro bem melhor.
A chave repousa no investimento em capital humano e no
crescimento da produtividade.

A despeito do progresso alcançado, ainda nos
defrontamos na educação com vários desafios, que serão
vencidos por meio do desenho de políticas adequadas.
Aumentar a proporção de crianças na pré-escola,
extremamente importante na formação de habilidades
cognitivas e não cognitivas, evitar a evasão escolar e elevar a
qualidade da educação são metas prioritárias.
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A grande dificuldade da economia brasileira hoje é aumentar
a sua taxa de crescimento, fundamental para a manutenção
do processo inclusivo iniciado na década de 1980. Combater
o baixo crescimento se faz de duas formas: com o aumento
da poupança ou da produtividade.

Nesse contexto, o IBRE tem um papel importante, seja
na produção de indicadores econômicos, que demonstram
o comportamento da economia, seja na realização de
seminários e debates, que colaborem com reflexões sobre
possíveis caminhos para a economia.

No aspecto da poupança, a questão é complexa,
porque, culturalmente, o Brasil é um país muito consumista.
Estamos próximos dos modelos americano e inglês. A
diferença é que essas economias são muito mais produtivas
do que a nossa. A questão então é como aumentar a
produtividade da economia. Nesse sentido, é inevitável uma
revisão dos programas sociais.

Há também muitos avanços no Brasil em questões
institucionais pró-crescimento. No início dos anos 1990, por
exemplo, falar em superávit primário era risível; hoje, há uma
mudança completa de percepção. O debate sobre o déficit
público e a solidez fiscal se sofisticou; é ampla a compreensão
de que o aumento da dívida pública tem efeitos nocivos para
a economia e compromete a capacidade de investimento
dos governos. O Brasil dos últimos 10 anos também se
tornou muito mais rico do ponto de vista democrático. O
movimento de inclusão social exige mais diálogo, negociação,
concessão e acordos. A sociedade é mais participativa, mais
ativa e sintonizada com o que está acontecendo. E todos
esses pontos compõem um pano de fundo favorável para a
economia.

As universidades públicas, por exemplo, criadas para
viabilizar o ensino superior para pessoas de baixa renda,
atendem muitos alunos com condições de pagar, mas não
pagam. Na concessão de pensões, há vários casos de idosos
que se casam com jovens apenas para deixar o benefício. Esse
é um jogo perverso para os cofres públicos. Vários outros
exemplos podem ser citados, por isso é urgente corrigir essas
distorções, do contrário não haverá recursos para manter
toda essa estrutura.
No que tange ao aumento da produtividade, uma
agenda vital para o Brasil é a que estabelece programas que
viabilizem o aumento da infraestrutura viária nacional.
Sem ela, dificilmente conseguiremos fazer deslanchar nosso
crescimento econômico.
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SEGURA NÇA

O AVANÇO BRASILEIRO
NAS RELAÇÕES EXTERNAS
E A IMPORTÂNCIA DAS
FORÇAS ARMADAS
DIRETOR DA ESCOLA DE CIÊNCIAS SOCIAIS (FGV/CPDOC)
CELSO CASTRO
COORDENADOR DA ESCOLA DE CIÊNCIAS SOCIAIS EM SÃO PAULO (FGV/CPDOC)
OLIVER STUENKEL

Vale destacar, ainda, que nos últimos 30 anos –
período recorde na história republicana – não ocorreram
tentativas de golpe ou rebeliões militares, ou seja, não houve
nada que colocasse as Forças Armadas como uma ameaça
real à democracia. Com isso, as atenções da segurança se
voltaram para as relações externas, como a atuação em
missões de paz.

O Brasil tem o raro privilégio de estar numa região pouco
conflitiva. Não que inexistam conflitos entre países na
América do Sul, porém com intensidade muito menor do que
os verificados em outros continentes, como na África, na Ásia
ou mesmo na Europa. A última guerra em que o Brasil se
envolveu na região foi com o Paraguai, no século XIX.
Isso, por um lado, pode levar à percepção de que
não é necessário termos Forças Armadas do tamanho das
que temos. Porém, um grande gargalo atual é que a maior
parte do orçamento é gasto com pessoal e pensões, restando
poucos recursos para investimento em equipamentos
e inovações. Há necessidade de as Forças Armadas se
reequiparem minimamente, de modo a manterem uma
estrutura operacional eficiente.

Atualmente, uma questão presente é o Atlântico Sul,
que passou a atrair cada vez mais a atenção internacional,
por ter se tornado uma rota de comércio muito importante,
devido ao crescimento econômico e maior importância
geopolítica da China. O Brasil, como potência regional, tem
um importante papel a exercer na segurança internacional,
inclusive a marítima, o que envolve a construção de
submarinos nucleares. Nesse sentido, a FGV tem muito a
contribuir, não apenas promovendo ações que ajudem na
obtenção de maior eficiência de nossas Forças Armadas,
incluindo a capacitação do capital humano.

Ainda assim, o Brasil deu alguns passos importantes
na área de segurança e defesa nos últimos anos. Entre
eles, destacamos a elaboração – no primeiro mandato da
presidente Dilma Rousseff – do primeiro Livro Branco da
Defesa Nacional, cuja edição teve importante participação
da FGV.
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FGV EM 2014

FGV EM NÚMEROS

3.636
2.910
1.380
544
436
310

524

ALUNOS DE GRADUAÇÃO

PRODUÇÕES INTELECTUAIS DE PROFESSORES,
PESQUISADORES E TÉCNICOS

381

ALUNOS GRADUADOS

LIVROS EDITADOS

127.800

ALUNOS DE MESTRADO

PROMOÇÕES E COPROMOÇÕES DE CONGRESSOS E SEMINÁRIOS

428
295

ALUNOS DE DOUTORADO

PROJETOS DE ASSESSORIAS TÉCNICAS

34

62

ALUNOS EM EDUCAÇÃO CONTINUADA

MESTRES FORMADOS

ESTUDOS E PESQUISAS REGULARES

DOUTORES FORMADOS
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ESCOLA DE
CIÊNCIAS SOCIAIS
CPDOC

ESCOLA DE DIREITO
DO RIO DE JANEIRO
DIREITO RIO

DIRETOR
CELSO CASTRO

DIRETOR
JOAQUIM FALCÃO

A Escola de Ciências Sociais nasceu a partir do CPDOC,
criado há 40 anos para abrigar e produzir fontes
documentais relevantes para a história do país. O arquivo
pessoal do ex-presidente Getúlio Vargas, doado ao
CPDOC em 1973, foi o primeiro dos 200 fundos privados
de personagens relevantes para a história contemporânea
do Brasil a ser doado ao Centro. Os documentos deste
acervo contam a história política, econômica, social e
cultural do Brasil, além da trajetória das relações do país
com outras nações do mundo. Nos anos 2000, o CPDOC
tornou-se a Escola de Ciências Sociais da Fundação
Getulio Vargas, por ter incorporado também o ensino às
suas atividades.

61 projetos de pesquisa em andamento nas áreas de
memória e cultura, instituições e política, cidade e
trabalho e relações internacionais
36 projetos de cooperação técnica
53 promoções de eventos acadêmicos nacionais e
internacionais que promovem debates e disseminam os
resultados das pesquisas desenvolvidas na Escola
449 produções intelectuais de professores, pesquisadores
e técnicos
Acordos internacionais de cooperação técnica, científica e
acadêmica com instituições oriundas de 16 países

Fundada em 2002, a Escola de Direito do Rio de Janeiro
da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito Rio) surgiu
em resposta às demandas do mercado por profissionais
capazes de pensar o Direito na prática, buscando soluções
jurídicas para problemas do cotidiano da sociedade
brasileira. Desde então, a Escola divide sua atuação entre
ensino e pesquisa, norteada por quatro grandes eixos:
ação legislativa, compromisso social, internacionalização
e inovação.

276 alunos de graduação
18 alunos de mestrado
59 alunos graduados
51 professores
561 produções intelectuais de professores, pesquisadores
e técnicos

A Escola atua em múltiplas frentes, tais como
graduação, pós-graduação e cursos de educação
continuada, e por meio de centros de pesquisa focados
em questões ligadas à reforma do Judiciário, Tecnologia,
Economia e Meio Ambiente.

10 acordos internacionais de cooperação técnica, científica
e acadêmica, com 6 diferentes países
25 promoções e copromoções de eventos

Atuação em duas cidades: Rio de Janeiro e São Paulo
2 cursos de graduação, 4 cursos de especialização,
1 mestrado profissional, 1 mestrado acadêmico e 1
doutorado
42 professores
200 arquivos pessoais de personagens públicos da
história contemporânea do Brasil compõem o acervo
do CPDOC, com mais de 1,7 milhão de documentos
manuscritos, impressos e audiovisuais.
6 mil horas gravadas de história oral sobre conjunturas
específicas da história do Brasil, como a formação e a
trajetória de agências e empresas estatais, dos governos
militares, do cinema documentário, de instituições
de ensino, do campo jurídico, a história da ciência, a
ascensão de elites empresariais e o desenvolvimento da
política externa brasileira, entre outros.
Mais de 6 mil verbetes do Dicionário Histórico-Biográfico
Brasileiro, editado e atualizado desde 1984.
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ESCOLA DE DIREITO
DE SÃO PAULO
DIREITO SP

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO
DE EMPRESAS DE SÃO PAULO
EAESP

DIRETOR
OSCAR VILHENA VIEIRA

DIRETOR
LUIZ ARTUR LEDUR BRITO

Criada com o objetivo de formar uma nova geração de
juristas, capazes de responder às desafiadoras demandas
da sociedade contemporânea, a FGV Direito SP aposta
em uma proposta pedagógica inovadora, preparando
seus alunos para atuar nas esferas pública e privada por
meio de um constante diálogo com outros campos do
conhecimento. A Escola oferece programas de graduação,
mestrado acadêmico, mestrado profissional e cursos
de pós-graduação lato sensu em áreas como Direito
Empresarial, Tributário e Propriedade Intelectual, além de
atuar na produção de conhecimento com núcleos e grupos
de pesquisa.

248 alunos de graduação
156 alunos de mestrado
55 professores
256 produções intelectuais de professores,
pesquisadores e técnicos
37 acordos internacionais de cooperação técnica, científica
e acadêmica, com instituições oriundas de 17 países
13 dissertações de mestrado aprovadas
149 promoções e copromoções de eventos

Criada em 1954, a FGV/EAESP (Escola de Administração
de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio
Vargas) é reconhecida como um centro de alto nível na
pesquisa em Administração e na formação de líderes
nas esferas empresarial, governamental e acadêmica.
Oferece graduação em Administração de Empresas e
Administração Pública, cursos de educação executiva,
mestrados e doutorados. Sua qualidade e excelência no
ensino são reconhecidas mundialmente. Entre 14 mil
escolas de negócios no mundo, apenas 67 possuem a
tríplice acreditação internacional e a EAESP é a única do
Brasil a conseguir este feito, após passar por rigorosos
processos de certificação internacional pelas três mais
importantes acreditadoras do segmento educacional:
Association to Advance Collegiate Schools of Business
(AACSB), European Quality Improvement System
(EFMD) e Association of MBAs (Amba).

• Líder em pesquisa em Administração, contribuindo para
o avanço do conhecimento pelos seus programas de
doutorado e pelos seus 16 centros de estudos, focados
em pesquisa aplicada.

• Escola mais internacionalizada da América Latina,
mantém mais de 100 parcerias com instituições
estrangeiras de renome internacional, em todos os
continentes. Alguns de seus cursos são oferecidos
totalmente em língua inglesa.

425 produções intelectuais de professores e pesquisadores

• Já formou mais de 100.000 alunos e atualmente tem
mais de 3.000 alunos em curso e 250 professores.

134 dissertações de mestrado aprovadas

*EXECUTIVE MBA RANKING 2014, REALIZADO PELO JORNAL
FINANCIAL TIMES.

2.031 alunos de graduação
485 alunos de mestrado
266 alunos de doutorado
250 professores

102 acordos internacionais de cooperação técnica,
científica e acadêmica, com instituições oriundas de
40 países

28 teses de doutorado aprovadas
• Cursos de graduação em Administração de Empresas e
Pública que são referência de qualidade no Brasil e que
vêm continuamente formando líderes do país.

387 promoções e copromoções de eventos

• Doutorado em Administração de Empresas é nota
máxima na Capes.
• O programa OneMBA é o melhor MBA executivo do
Brasil e um dos 50 melhores do mundo*.
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• Tem uma gama de programas inovadores e altamente
reconhecidos em nível de especialização e mestrado e
que cobrem todos os estágios de desenvolvimento da
carreira executiva.
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ESCOLA BRASILEIRA DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
E DE EMPRESAS
EBAPE

ESCOLA DE ECONOMIA
DE SÃO PAULO
EESP
DIRETOR
YOSHIAKI NAKANO

DIRETOR
FLAVIO CARVALHO DE VASCONCELOS

Criada em 1952, a FGV/EBAPE foi a primeira Escola
de Administração do Brasil e da América Latina com
ênfase em Administração Pública, e figura como a
melhor Faculdade de Administração* do Brasil. Desde
sua criação, tem sido responsável pela produção e
disseminação de conhecimento, incentivo à pesquisa e
pela formação de profissionais qualificados para atuar
em posições de liderança na gestão empresarial, pública
e na área acadêmica. A Escola oferece cursos nas áreas
de Administração em nível de graduação (a distância e
presencial), mestrado e doutorado, estruturados de acordo
com as tendências do mercado e exigências do mundo
globalizado.

200 alunos de graduação (presencial)
315 alunos de mestrado
66 alunos de doutorado
62 professores

A Escola de Economia de São Paulo tem a missão de
contribuir para o desenvolvimento do país através do
conhecimento da realidade brasileira e do fortalecimento
da identidade nacional. A FGV/EESP é um centro
de excelência na pesquisa e no ensino das ciências
econômicas no Brasil, sendo reconhecida como tal pelas
mais diferentes organizações nacionais e internacionais.

185 alunos de graduação
260 alunos de mestrado
57 alunos de doutorado
47 professores

224 produções bibliográficas

845 produções intelectuais de professores, pesquisadores
e técnicos

500 produções técnicas
15 acordos internacionais de cooperação técnica, científica
e acadêmica

63 acordos internacionais de cooperação técnica, científica
e acadêmica com instituições de 23 países

90 dissertações de mestrado aprovadas
118 dissertações de mestrado aprovadas
12 teses de doutorado aprovadas
8 teses de doutorado aprovadas
98 promoções e copromoções de eventos
91 promoções e copromoções de eventos
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ESCOLA BRASILEIRA DE
ECONOMIA E FINANÇAS
EPGE

ESCOLA DE
MATEMÁTICA APLICADA
EMAp

DIRETOR
RUBENS PENHA CYSNE

DIRETORA
MARIA IZABEL TAVARES CAMACHO

168 alunos de graduação

Fundada em 1961, a FGV/EPGE forma a elite dos
economistas no Brasil que contribuem para a elaboração
de políticas econômicas, promovendo o desenvolvimento
do país. A Escola, que oferece cursos de graduação,
mestrado acadêmico, doutorado e mestrado profissional
em Finanças e Economia Empresarial, incentiva
professores e alunos a se dedicarem à pesquisa, publicando
e apresentando seus trabalhos nos principais periódicos
científicos e centros de estudo da área econômica.

187 alunos de mestrado
43 alunos de doutorado
27 alunos graduados
71 professores
110 produções intelectuais de professores, pesquisadores e
técnicos

Atenta à atual demanda do mercado de trabalho, a
FGV/EMAp foi criada para o desenvolvimento de uma
matemática contemporânea, adaptada aos desafios da era
da informação e do conhecimento. A Escola prepara seus
alunos para atuar em setores estratégicos de organizações
públicas e privadas, além de qualificá-los para o meio
acadêmico. A Escola de Matemática Aplicada oferece
cursos de graduação e mestrado acadêmico com ênfase,
por exemplo, em extração, análise e visualização de dados,
modelagem de sistemas socioeconômicos e suporte à
criação de políticas públicas.

28 alunos de graduação
34 alunos de mestrado
17 professores
40 produções intelectuais de professores,
pesquisadores e técnicos
9 dissertações de mestrado aprovadas
32 promoções e copromoções de eventos

8 acordos internacionais de cooperação técnica, científica
e acadêmica, com instituições de 4 diferentes países
46 dissertações de mestrado aprovadas
4 teses de doutorado aprovadas
73 promoções e copromoções de eventos
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EDITORA FGV

FGV PROJETOS

DIRETORA
MARIETA DE MORAES FERREIRA

DIRETOR
CESAR CUNHA CAMPOS

72 livros editados

Com o objetivo de contribuir para a melhoria do ensino
e da educação no Brasil, desde 1945 a FGV tem como
uma de suas missões publicar e divulgar obras de diversas
áreas do conhecimento. O aumento da quantidade e da
relevância dessas obras, publicadas desde sua criação, deu
origem, em 1974, à Editora FGV. O catálogo da Editora
FGV abrange áreas como Administração, Economia,
Direito, Antropologia, Sociologia, Arquivologia, Ciência
Política e História, privilegiando e incentivando autores
da Fundação Getulio Vargas, bem como pensadores da
comunidade acadêmica de todo o país e do exterior.

63 e-books lançados
8 títulos reeditados

Responsável pela aplicação do conhecimento acadêmico
gerado e acumulado em suas escolas e institutos, a FGV
Projetos é a unidade de assessoria técnica da Fundação. A
unidade busca soluções para assuntos estratégicos para o
desenvolvimento nacional, sempre observando as questões
sociais e compartilhando conhecimento atrelado ao
crescimento econômico e à sustentabilidade.

249 projetos de assessoria técnica
29 concursos, exames e certificações
18 publicações editadas

PRINCIPAIS PUBLICAÇÕES:
• Cadernos FGV Projetos: "Cidades Inteligentes e
Mobilidade Urbana"
• Livro Comemorativo dos 100 anos da Força de
Submarinos do Brasil
• O Orçamento dos brasileiros: por que ele não desperta
maior interesse?
• Série Estados: Rio de Janeiro
• A Nova Cedae: um caso de sucesso na administração
pública
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INSTITUTO BRASILEIRO
DE ECONOMIA
IBRE
DIRETOR
LUIZ GUILHERME SCHYMURA

INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL
IDE
DIRETOR
RUBENS MARIO ALBERTO WACHHOLZ

Criado em 1951, o IBRE possui a missão de
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.

12 pesquisas de sondagem realizadas
101.078 questionários de sondagens aplicados (ano)
5 regiões do país pesquisadas

92 mil alunos de pós-graduação e MBAs presenciais

Com foco nas necessidades específicas de profissionais
e empresas, a Fundação Getulio Vargas desenvolve
programas de educação executiva – presenciais ou a
distância – que combinam a excelência e a tradição da
FGV com a inovação e a visão prática exigidas pelo
mercado.

3,3 mil alunos de pós-graduação e MBAs online
3 mil alunos de graduação tecnológica
28 mil alunos de cursos de curta duração

2.688.000 preços coletados (ano)
16.000 empresas fornecedoras de preço mensalmente
290 divulgações de índices de preço e sondagens (ano)
4 lançamentos de livros
R$ 443,6 milhões gerados em mídia espontânea
6 produtos licenciados comercializados (FGV Dados
Standard, Advanced, Premium, Setorial, FGV Confiança e
Monitor da Inflação)

Fazem parte do IDE a Rede Management, com
cursos presenciais nos núcleos do Rio de Janeiro,
Brasília e São Paulo, além de uma rede de instituições
conveniadas em mais de 100 cidades do Brasil; o FGV
Online, programa de educação a distância da Fundação,
que permite que os alunos tenham autonomia para
desenvolver seu processo de construção do conhecimento;
e o FGV Corporativo, responsável pelo desenvolvimento
de programas e soluções educacionais para empresas,
instituições públicas, universidades corporativas e
organizações do terceiro setor.

1,2 milhão de alunos de cursos gratuitos online
30 mil alunos formados em pós-graduação e MBAs
391 alunos formados na graduação tecnológica
135 cursos de pós-graduação e MBAs
45 unidades conveniadas em todo o Brasil

500 contratos renovados e 100 contratos novos para
produtos licenciados

DADOS REFERENTES AO ANO DE 2014
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SISTEMA DE BIBLIOTECAS FGV
DIRETORA
MARIETA DE MORAES FERREIRA

CENTRO DE ESTUDOS
EM REGULAÇÃO E
INFRAESTRUTURA
CERI
DIRETORA
JOISA CAMPANHER DUTRA SARAIVA

Criado em 2012 com o objetivo de integrar as bibliotecas
da FGV, e elas às unidades da instituição, o Sistema
de Bibliotecas FGV compreende as bibliotecas Mario
Henrique Simonsen, no Rio de Janeiro; Karl Boedecker,
em São Paulo; a Biblioteca de Brasília e a Biblioteca
Digital. O SB também tem como missão permanente
a modernização e a criação de políticas que facilitem
o trabalho de pesquisadores e alunos, bem como a
valorização da produção e memória acadêmica da FGV.

290 mil exemplares impressos

Dentre as ações recentes realizadas, destacam-se: a
implantação do novo sistema de gestão de acervos; a
mudança visual no portal do FGV/SB; a atualização das
versões das plataformas de acesso aberto do Repositório
Digital FGV; e a implantação da ferramenta de busca
discovery service.

121 bases, das 321 existentes, podem ser acessadas
também por usuários externos

Mais de 10.000 e-books adquiridos por compra ou
assinatura
321 bases de dados, com destaque para: Portal de
Periódicos Capes, Jstor, Emerald, Vlex, Bloomberg,
Ebrary, Emerging Markets Information Service,
Cambridge Journals Online, Hein Online, entre outras

32 revistas produzidas pela FGV dispostas no Repositório
Digital FGV. O conjunto dessas publicações soma mais de
1.550 fascículos digitais
Mais de 10.000 documentos entre teses, dissertações e
outros objetos digitais, no Repositório Digital FGV

O Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura
(FGV/CERI) tem como objetivo alinhar todos os recursos
disponíveis na Fundação, visando a uma ação coordenada
na área de regulação, além de servir como think tank para
os setores regulados nas indústrias de infraestrutura.
Num contexto de elevados desafios de regulação e
governança, o CERI provê a sociedade brasileira com
dados e análises destinados ao melhor entendimento
dos setores de infraestrutura. Contando com uma
equipe interdisciplinar de economistas, advogados e
institucionalistas, o CERI tem contribuído para o melhor
entendimento do papel da governança nas empresas
estatais e o impacto da participação privada na qualidade
dos serviços, na melhoria do processo de tomada de
decisões pelas agências de regulação, além de outras áreas
relevantes para o crescimento do Brasil.
Desde o início de 2015, o FGV/CERI vem expandindo sua
influência para outros países da América Latina, como o
Uruguai, por exemplo, convertendo-se num interlocutor
de excelência para a discussão da infraestrutura na região.

DADOS REFERENTES AO ACERVO COMPLETO (IMPRESSO E DIGITAL)
ATÉ O FINAL DE 2014.
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DIRETORIA DE
ANÁLISE DE POLÍTICAS
PÚBLICAS
DAPP

DIRETORIA DE ESTUDOS DE
NOVOS NEGÓCIOS
DENN
DIRETOR
ANTONIO CARLOS PORTO GONÇALVES

DIRETOR
MARCO AURÉLIO RUEDIGER

5 pesquisas e estudos acadêmicos

A DAPP tem o objetivo de traduzir conceitos e
metodologias oriundos das Ciências Sociais de forma
aplicada, com o uso intensivo de Tecnologias da
Informação e da Comunicação (TICs). A DAPP produz
análises de políticas públicas em uma perspectiva
interdisciplinar e desenvolve metodologias de
monitoramento de redes sociais, com o propósito de
qualificar o debate público e promover a transparência,
inovando as relações entre o Estado e a sociedade.

6 produções intelectuais de pesquisadores
7 participações em congressos, conferências e seminários

A Diretoria de Estudos de Novos Negócios 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.

6 acordos de cooperação técnica, científica e acadêmica
6 ferramentas interativas de análise de políticas públicas
2 parcerias com O Globo e GloboNews; publicações em
veículos como Financial Times, Folha de São Paulo, O
Estado de São Paulo, Valor Econômico, Época Negócios e
outros
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DIRETORIA DE INTEGRAÇÃO
ACADÊMICA
DIA
DIRETOR/PRÓ-REITOR DE ENSINO,
PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
ANTONIO DE ARAÚJO FREITAS JUNIOR

DIRETORIA DE
COMUNICAÇÃO E
MARKETING
DICOM
DIRETOR
MARCOS HENRIQUE FACÓ

A DIA, como determinou a Presidência da FGV,
atendendo às demandas da Capes e do CNPq, constitui a
Pró-reitoria de Ensino, Pesquisa e Pós-graduação – FGV/
PR, cujo objetivo é apoiar e acompanhar o desempenho
acadêmico das Escolas da Fundação Getulio Vargas, bem
como assistir à Administração Superior da FGV, quando
demandada.

• Acompanhamento e tratamento das demandas oriundas
da Ouvidoria Acadêmica, conforme definido nos
Instrumentos de Avaliação do MEC, disponibilizada
para todas as Escolas da FGV, bem como para o
Instituto de Desenvolvimento Educacional – FGV/IDE.
Participação em 36 eventos nacionais e internacionais.

A Pró-reitoria de Ensino, Pesquisa e Pós-graduação
também é responsável pela orientação e revisão dos
diferentes relatórios demandados pelo MEC (INEP, CNPq
e Capes) e por outros órgãos públicos, visando:
• Manter a conformidade legal das Escolas
(credenciamento, recredenciamento das Escolas,
autorização, reconhecimento e renovação de
reconhecimento dos Cursos) para a graduação, e
pós-graduação lato e stricto sensu;

1,2 mil eventos produzidos e assessorados

A Diretoria de Comunicação e Marketing é o órgão
responsável pela comunicação e marketing institucional e
de todas as unidades – Escolas, Centros e Institutos – da
Fundação Getulio Vargas, zelando pela solidez da marca
FGV e pela manutenção de sua credibilidade junto ao
público interno e externo. Entre as funções da DICOM,
estão a criação de políticas e processos que alinhem as
atividades de comunicação e marketing, publicidade,
assessoria de imprensa, produção de conteúdo, sites,
newsletter diária, comunicação interna, eventos, produção
e distribuição de brindes, inteligência de mercado, call
center, design e marketing digital – direcionadas aos
públicos nacional e internacional.

135 milhões de e-mails marketing
Mais de 6 milhões de visitas no Portal FGV
43,4 mil matérias jornalísticas
1,8 milhão de seguidores/inscritos nas redes e mídias
sociais institucionais da FGV
300 mil acessos a FGV Notícias/News

Sua missão é fortalecer no Brasil e no exterior a
marca FGV, posicionando-a como referência de tradição,
excelência e inovação, por meio de ações integradas de
comunicação e marketing para suas áreas de ensino,
pesquisa e consultoria.

• Orientar as Escolas da FGV de forma que elas
compartilhem as melhores práticas de gestão de ensino e
pesquisa, em nível internacional;
• Consolidar as informações relacionadas às Escolas da
FGV;
• Acompanhar, orientar e manter atualizada a prestação
de informações aos órgãos responsáveis pela supervisão
das instituições nacionais de educação;
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DIRETORIA
INTERNACIONAL
DINT

DIRETORIA DE
OPERAÇÕES
DO

DIRETOR
BIANOR SCELZA CAVALCANTI

DIRETOR
MARIO ROCHA SOUZA

A Diretoria Internacional da FGV foi instituída em 2009
para apoiar a estratégia de internacionalização da FGV.
Assim, busca de forma sustentável contribuir com o
reconhecimento da Fundação como academia e think
tank, com o crescente e duradouro prestígio em nível
global. Desde sua instituição, a DINT cumpre objetivos
de prospecção, mapeamento, orientação, recomendação
e aproveitamento de oportunidades em geografias
selecionadas pela Presidência.

• 3a edição do Curso de Especialização em Gestão de
Inovação em Ciência e Tecnologia;

Interna e externamente, contribui para o aumento
da capilaridade das redes de descoberta, transformação
e distribuição de conhecimento da FGV. Capta recursos
de maior número de fontes externas, com vistas a dar
sustentação aos projetos estratégicos, inova na gestão
destes projetos, realizando, proporcionalmente, mais
com menos. Ao completar seu sexto ano de atividade em
plena capacidade, o retrato da ação da DINT, em 2014,
pode ser verificado através de uma grande variedade de
intervenções:

• Seminário Modelos de Negócios na Música.

• Representação da FGV junto aos conselhos diretivos do
IIAS (International Institute of Administrative Sciences)
e IASIA (International Association of Schools and
Institutes of Administration);
• 1° Seminário Brasileiro Moda & Esporte;

Promoção, copromoção e participação em eventos: 62

A Diretoria de Operações compõe a infraestrutura
administrativa de suporte e atendimento das unidades da
Fundação Getulio Vargas no Rio de Janeiro, São Paulo e
em Brasília, compreendendo as seguintes áreas: Tecnologia
da Informação e Comunicação, Superintendência de
Operações e Serviços RJ, Superintendência de Operações
e Serviços SP, Superintendência de Recursos Humanos
e Núcleo de Colocação Profissional, Escritório de
Obras — Torre Oscar Niemeyer e Centro Cultural –,
Superintendência Jurídica, Gerência de Apoio Acadêmico
RJ, Núcleo de Apoio Pedagógico RJ, Gerência de Apoio
Acadêmico SP, Gerência de Compras, Coordenadoria de
Admissão aos Cursos Regulares e Controladoria Setorial.

• Semana Internacional da FGV, contando com a
Conferência Anual do Grupo Latino-Americano para a
Administração Pública (GLAP) 2014; o 2º Encuentro
Latinoamericano de Think Tanks; e o Seminário
Internacional "Guerreiro Ramos: o legado de uma
dupla cidadania acadêmica”;
• Jantar festivo em comemoração aos 70 anos da FGV,
com a presença de ex-alunos estrangeiros;
• Seminários Doing Business in Brazil, com as Business
Schools ESCP-Europe (França), Paris-Dauphine
(França), Emory (USA) e College of Charleston (USA);
• Missão exploratória ao Centro de Estudo dos BRICS
da Universidade FUDAN, em Shanghai, e ao China
Institute for Reform and Development (CIRD), em
Haikou.
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DIRETORIA DE
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO E INOVAÇÃO
DPEI

FGV ENERGIA
DIRETOR
CARLOS OTAVIO VASCONCELLOS QUINTELLA

DIRETOR
JOÃO PAULO VILLELA DE ANDRADE

A 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. E 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.

Criada em 2013, a FGV Energia, Centro de Estudos de
Energia da Fundação Getulio Vargas, tem como propósito
ampliar o conhecimento sobre questões energéticas de
forma interdisciplinar nos campos da administração
pública e empresarial, economia, matemática aplicada,
direito e ciências sociais. O objetivo desta unidade de
pesquisa é fomentar o posicionamento estratégico da FGV
na área energética, fortalecendo seu reconhecimento e
atuação no setor.

2 pesquisas aplicadas e acadêmicas
5 produções intelectuais de professores,
pesquisadores e técnicos
7 publicações editadas
11 promoções e copromoções de eventos

Criada em 2010, a DPEI contribui ainda na
elaboração de projetos de gestão estratégica para órgãos
públicos de interesse da FGV.

5 participações em eventos

DADOS REFERENTES AO ANO DE 2014
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INTER NACIONAL

MAIS DE 160
INSTITUIÇÕES
DE ENSINO
SUPERIOR
PARCEIRAS

1
1
NO R U E G A

DINAMARCA

2
1

FI N L Â N D I A

1

E S TA DOS U NI D O S

E S PANH A

22

2

1
3

5

SUIÇA

1

ITÁLIA

2

COLÔMBIA

V E NE Z U E L A

1

PE R U

CHINA

3

C AB O V E R D E

1
SINGAPURA

2

INDONESIA

1

ANGOLA

2
CHILE

3

2
7

A U S T R Á L IA

ÁFRICA DO SUL

AR G E NT I NA

N O V A Z ELÂNDIA

FONTE: DIRETORIA INTERNACIONAL (FGV/DINT)
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J A PÃO

4

3

2

COREIA

ISRAEL

1

E Q U AD O R

7

TURQUIA

ÍNDIA

1

HUNGRIA

6

MÉ X I C O

RÚSSIA

ÁUSTRIA

1
5

2

POLÔNIA

REPÚBLICA TCHECA

5

PO R T U G AL

32

ALEMANHA

1

C A N A DÁ
F R ANÇ A

BÉLGICA

1

11

R E I NO U NI D O

8

10

5

H O L AND A

SUÉCIA
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1

ÁFRICA DO SUL
University of Cape Town GBS UCT
University of Stellenbosch
Wits Business School

National Chengchi University – Taiwan
The Chinese University of Hong Kong
Tsinghua University
Universidade de Macau

ALEMANHA

COLÔMBIA

Albert Ludwigs Universität Freiburg
EBS Universitat fur Wirtschaft und Recht
Julius Maximilian University of Würzburg
Pforzheim University
Technical University Hamburg
Universität Mainz
Universität Mannheim
Universität zu-Köln
Westfälische Wilhelms-Universität (Münster University)
WHU Koblenz

Universidad del Valle – UNIVALLE
Universidad Externado de Colombia
Universidad Los Andes

COREIA
Sungkyunkwan University Business School

DINAMARCA
Copenhagen Business School

EQUADOR
ANGOLA

Universidad Andina Simon Bolivar

Instituto Superior Politécnico de Angola – INSPAN
Universidade Agostinho Neto – UAN

ESPANHA
E.A.E. – Escuela de Administración de Empresas
ESADE
Fundació Catalunya
IE Business School
Instituto de Empresa
Universitat Pompeu Fabra

ARGENTINA
Jefatura de Gabinete de Ministros – Républica Argentina
Sindicatura Geral de la Nacion
Universidad Austral
Universidad de San Andrés
Universidade Nacional de La Plata
Universidad Nacional de Quilmes
Universidad Torcuato Di Tella

FRANÇA

El Colegio de México
ITAM – Instituto Tecnológico Autónomo de México
ITESM – Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey

Audencia Nantes École de Management
EDC Paris Business School
EDHEC Business School
EM Lyon
ESCEM - École Supérieure de Commerce ET Management
Tours
ESCP Europe
ESIEE Paris (Universite Paris-EST)
ESSEC Business School
ESC Rennes School of Business
Group ESC Grenoble
Groupe ESC PAU
Groupe ESC Reims
HEC Paris – School of Management
Institut d’Etudes Politiques de Grenoble (IEP)
Mines Paris Tech
Sciences Po
Sup de Co Montpellier
Telecom Paris Tech
Université Paris – Dauphine
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Université Paris – Sorbonne
University of Strasbourg

NORUEGA
BI Norwegian School of Management
Norwegian School of Economics

NOVA ZELÂNDIA
University of Otago

POLÔNIA
Warsaw School of Economics

PERU
Universidad Del Pacífico
Universidad ESAN

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

FINLÂNDIA
REINO UNIDO

Helsinki School of Economics

ESTADOS UNIDOS
ABCI Institute
American University
Babson College
Brandeis University
BYU – Brigham Young University
Columbia University
Cornell University
Duke University
Emory University
Georgia Institute of Technology
Harvard Law School
Indiana University
New York University
Northwestern University
Ohio University
Pace University
Pepperdine University
Rutgers - The State University of New Jersey
State University of New York - SUNY
The George Washington University
The University of California
The University of Chicago
The University of Florida
The University of Illinois
The University of Miami
The University of North Carolina at Chapel Hill
The University of Tampa
The University of Texas at Austin
Tulane University
University of Houston
University of Minnesota
University of Southern California

AUSTRÁLIA
Macquaire University
University of Sydney

ÁUSTRIA
IMC University of Applied Science Krems
Vienna University of Economics and Business

BÉLGICA
Université Catholique de Louvain

CANADÁ
HEC – Montreal
International Development Research Centre
McGill University
Queen’s University
University of British Columbia
University of Manitoba
University of Western Ontario
York University

CABO VERDE
University of Cape Verde

CHILE
Pontificia Universidad Catolica
Universidad de Arte y Ciencias Sociales (ARCIS)

CHINA
China University of Political Science and Law
Chinese Academy of Social Sciences – CASS
FUDAN University/ BRICS Studies Center
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Cranfield University
European Business School
London Business School
London School of Economics
Regents College London
The University of Manchester
The University of Nottingham
University College Dublin
University of East London
University of Lancaster
Warwick Business School

HOLANDA
Erasmus Universiteit Rotterdam
Tilburg University
Universidade de Radboud de Nijmegen
Universität Maastricht
Universiteit van Amsterdam

HUNGRIA
Budapest University of Economics

ÍNDIA
REPÚBLICA TCHECA

Confederation of India Industry
Indian Council of Cultural Relations ("ICCR")
Indian Institute of Management
Institute of Public Enterprise

University of Economics, Prague

RÚSSIA

ISRAEL

MIGMO – Moscow State Institute of International Relations
St. Petersburg State University School of Management

IDC – Herzliya Radzyner School of Law
Tel Aviv University

SINGAPURA
National University of Singapore

ITÁLIA
SUÉCIA

European University Institute
Italian National Institute of Statistics (ISTAT)
Universitá Commerciale Luigi Bocconi
Universitá Degli Studi Di Roma
University of Salerno

Stockholm School of Economics

SUÍÇA
Hochschule St. Gallen
Swiss Federal Institute of Tecnology
Zurich University of Applied Sciences

JAPÃO
Keio University
Nagoya University
United Nations University – UNU

TURQUIA

MÉXICO

VENEZUELA

CIDE – Ciencias Sociales
EGADE Business School

IESA – Instituto de Estudios Superiores de Administración

Koç University
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SOBRE  A FGV

SOBRE A FGV

PRIMEIRO PRESIDENTE E
FUNDADOR
Luiz Simões Lopes
PRESIDENTE
Carlos Ivan Simonsen Leal
VICE-PRESIDENTES
Francisco Oswaldo Neves Dornelles
(licenciado)
Marcos Cintra Cavalcanti de 		
Albuquerque
Sergio Franklin Quintella

CONSELHO DIRETOR
VOGAIS

Nascida em 1944, com o objetivo
de promover o desenvolvimento
socioeconômico do Brasil por meio
da formação de administradores nas
áreas pública e privada, ao longo do
tempo, a Fundação Getulio Vargas
ampliou sua atuação para as áreas de
Ciências Sociais, Direito, Economia
e, mais recentemente, Matemática
Aplicada, sendo sempre reconhecida
pela qualidade e excelência ao produzir
e difundir conhecimento.
Ao atuar também com as áreas de
Pesquisa e Informação, contribuindo
para os alicerces de uma economia bem
fundamentada, a Fundação Getulio
Vargas assumiu o posto de maior
think tank (“centro de conhecimento”)
da América Latina, além de um dos
melhores do mundo, segundo o
Global Go To Think Tanks Rankings,
produzido pelo Think Tanks and Civil
Societies Program, da Universidade da
Pensilvânia.

públicas, resolver seus impasses,
encontrar soluções inovadoras, além de
promover o progresso do conhecimento
e debates junto à sociedade e, por
isso, estão se tornando cada vez mais
importantes no cenário global.
Presente em mais de 100 cidades
do Brasil, além do Rio de Janeiro,
São Paulo e de Brasília, por
meio de uma rede de instituições
Conveniadas parceiras do Instituto de
Desenvolvimento Educacional (IDE),
a FGV oferece cursos de graduação,
educação continuada, executiva,
especialização, MBA, mestrado e
doutorado – presenciais ou a distância.
Parceira de tradicionais instituições
de ensino superior estrangeiras, a
Fundação figura entre os principais
colocados em rankings e avaliações de
ensino no Brasil e no mundo.

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

Alexandre Koch Torres de Assis
Antonio Alberto Gouvêa Vieira
Andrea Martini (Souza Cruz S.A)
Eduardo M. Krieger
Estado do Rio Grande do Sul
Heitor Chagas de Oliveira
Estado da Bahia
Luiz Chor
Marcelo Serfaty
Marcio João de Andrade Fortes
Marcus Antonio de Souza Faver
Murilo Portugal Filho
(Federação Brasileira de Bancos)
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
Willy Otto Jordan Neto
SUPLENTES

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

CONSELHO CURADOR
PRESIDENTE
Carlos Alberto Lenz César Protásio

A atuação da FGV no estudo, análise
e elaboração de pesquisas e políticas
públicas faz com que a FGV seja um
reconhecido think tank, contribuindo
para a inserção do Brasil no cenário
internacional. Os think tanks têm
como principal objetivo a produção
de pesquisas para analisar políticas

VOGAIS

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
Victório Carlos De Marchi

DIRETORES

DIRETORIAS E
ÁREAS DE SUPORTE

ESCOLAS E UNIDADES
Celso Castro
CPDOC
Escola de Ciências Sociais

Joisa Campanher Dutra Saraiva
CERI
Centro de Estudos em Regulação e
Infraestrutura

Joaquim Falcão
Direito Rio
Escola de Direito do Rio de Janeiro

Marco Aurélio Ruediger
Diretoria de Análise de Políticas 		
Públicas

Oscar Vilhena Vieira
Direito SP
Escola de Direito de São Paulo

Antonio Carlos Porto Gonçalves
Diretoria de Estudos de Novos 		
Negócios

Luiz Artur Ledur Brito
EAESP
Escola de Administração de
Empresas de São Paulo

Antonio de Araújo Freitas Junior
Diretoria de Integração Acadêmica

Flavio Carvalho de Vasconcelos
EBAPE
Escola Brasileira de Administração
Pública e de Empresas
Yoshiaki Nakano
EESP
Escola de Economia de São Paulo
Rubens Penha Cysne
EPGE
Escola Brasileira de Economia e 		
Finanças
Maria Izabel Camacho
EMAp
Escola de Matemática Aplicada
Marieta de Moraes Ferreira
Editora FGV
Sistema de Bibliotecas
Cesar Cunha Campos
FGV Projetos
Luiz Guilherme Schymura
IBRE
Instituto Brasileiro de Economia
Rubens Mario Alberto Wachholz
IDE
Instituto de Desenvolvimento 		
Educacional

VICE-PRESIDENTE
João Alfredo Dias Lins
(Klabin Irmãos & Cia.)
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Marcos Henrique Facó
Diretoria de Comunicação e
Marketing
Bianor Scelza Cavalcanti
Diretoria Internacional
Mario Rocha Souza
Diretoria de Operações
João Paulo Villela de Andrade
Diretoria de Planejamento
Estratégico e Inovação
Carlos Otavio Vasconcellos Quintella
FGV Energia
Maria Tereza Fleury
Diretoria para Assuntos da
Fundação Getulio Vargas – SP
João Carlos de Luca
Carlos Langoni
Comitê de Cooperação Empresarial /
Centro de Economia Mundial
Julian Chacel
Câmara de Conciliação e Arbitragem

ENDEREÇOS

CENTRO EMPRESARIAL
AMÉRICAS

SÃO PAULO

EDIFÍCIO BARÃO DE
CRISTINA

EDIFÍCIO JOHN F. KENNEDY
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
• Instituto de Desenvolvimento
Educacional (IDE)

Av. 9 de Julho, 2029 – Bela Vista
CEP: 01313-902
Tel.: (11) 3799-7777 / 7700
• EAESP – Escola de Administração de
Empresas de São Paulo (Cursos)
• Instituto de Desenvolvimento
Educacional (IDE)
• FGV Corporativo

Av. Paulista, 1471, 1° andar – Bela
Vista
CEP: 01311-927
Tel.: (11) 3799-3638
• CPDOC
• Redação das Revistas: RAE - Revista
de Administração de Empresas e GV
Executivo
• GV Agro – Centro de Agronegócio
da FGV

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

EDIFÍCIO PROFESSOR REMO
RINALDI NADDEO
Rua Itapeva, 474 – Bela Vista
CEP: 01332-000
Tel.: (11) 3799-7630

EDIFÍCIO CONDOMÍNIO
NAÇÕES UNIDAS

• 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

EDIFÍCIO DONA LEOPOLDINA

• Instituto de Desenvolvimento
Educacional (IDE)

Rua Rocha, 233 – Bela Vista
CEP: 01330-000
Tel.: (11) 3799-2222 / 2233

EDIFÍCIO DR. LUIZ SIMÕES
LOPES

EDIFÍCIO FARIA LIMA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1188 –
Pinheiros - São Paulo, SP – Brasil
CEP: 01451-001
Tel.: (11) 3799-3455
• Instituto de Desenvolvimento
Educacional (IDE)

EDIFÍCIO ELUMA
Av. Paulista, 1294
CEP: 01310-915
Tel.: (11) 3799-4251 / 4170
• FGV Projetos
• Diretoria de Comunicação e
Marketing

LIVRARIA FGV
Rua Itapeva, 432

EDIFÍCIO OCTÁVIO GOUVÊA
DE BULHÕES

RIO DE JANEIRO

EDIFÍCIO PROFESSOR
EUGÊNIO GUDIN FILHO

EDIFÍCIO LUIZ SIMÕES LOPES
(SEDE)

Rua Barão de Itambi, 60 – Botafogo
CEP: 22231-000
Tel.: (21) 3799-6996

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

• Instituto de Desenvolvimento
Educacional (IDE)
• FGV Corporativo
• IBRE – Instituto Brasileiro de
Economia
• Diretoria de Operações

Rua da Candelária, 6 – Centro
CEP: 20091-020
Tel.: (21) 3799-5030
• Instituto de Desenvolvimento
Educacional (IDE)

• FGV Direito SP – Escola de Direito
de São Paulo

LIVRARIA FGV
Rua Jornalista Orlando Dantas, 44 –
Botafogo
Tel.: (21) 3799-5535
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Avenida Paulista, 548, 8º Andar – Bela
Vista
CEP: 01310-000
Tel.: (11) 3799-3455

EDIFÍCIO ALALOU
EDIFÍCIO ARGENTINA
Praia de Botafogo, 228 – ala B
Sala 910
CEP: 22250-906
Tel.: (21) 3799-4305

Rua Rocha, 220 – Bela Vista
CEP: 01330-000
Tel.: (11) 3799-2240

EDIFÍCIO KARL A.
BOEDECKER

• CPS – Centro de Políticas Sociais
• DAPP - Diretoria de Análise de
Políticas Públicas

EDIFÍCIO CASA VERDE

EDIFÍCIO ÂNCORA

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

Praia de Botafogo, 210
Tel: (21) 3799-6100
CEP: 22250-145

• FGV Projetos
• Instituto de Desenvolvimento
Educacional (IDE)
• IBRE

• GVlaw – FGV Direito SP

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

BRASÍLIA

Av. 9 de Julho, 2029 – Bela Vista – São
Paulo, SP - Brasil
CEP: 01313-902
Tel.: (11) 3799-7777 / 7700
• Biblioteca Karl A. Boedecker

• Escritório da FGV Direito SP

• FGV Energia
• RPCAP – Rede de Pesquisa e
Conhecimento Aplicado
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SGAN (SETOR DE GRANDES
ÁREAS NORTE)
Quadra 602, módulos A, B e C, Brasília
– DF
CEP: 70830-020
Tel.: (61) 3799-8000
• Instituto de Desenvolvimento
Educacional (IDE)
• FGV Corporativo
• IBRE
• Biblioteca

BALANÇO
PATRIMONIAL

BALANÇO
ECONÔMICO

AT I VO

2014

2013

RECEI TA

2 01 4

201 3

ATIVO CIRCULANTE

801.992.302,90

691.689.537,73

RECEITA PATRIMONIAL

78.742.063,23

43.416.615,18

DISPONÍVEL

733.980.327,96

632.143.439,87

RECEITA OPERACIONAL

960.872.726,27

921.702.849,19

CONTAS A RECEBER

27.633.727,72

25.117.281,35

OUTRAS RECEITAS

49.136.036,14

59.812.679,74

OUTROS CRÉDITOS

36.413.719,65

30.413.249,86

TOTAL R$

1.088.750.825,64

1.024.932.144,11

ESTOQUES

3.964.527,57

4.015.566,65

DESPESA

2 01 4

201 3

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

643.223.365,60

594.738.991,14

1.056.269.026,24

976.484.655,71

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

131.651.486,95

119.140.270,67

IMOBILIZADO

511.571.878,65

475.598.720,47

RESULTADO - R$

32.481.799,40

48.447.488,40

TOTAL R$

1.445.215.668,50

1.286.428.528,87
TOTAL R$

1.088.750.825,64

1.024.932.144,11

PASSIVO

2014

2013

PASSIVO CIRCULANTE

172.311.905,86

125.462.866,64

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

151.543.113,09

138.453.327,49

FUNDOS

1.088.878.850,15

974.064.846,34

RESULTADO

32.481.799,40

48.447.488,40

TOTAL R$

1.445.215.668,50

1.286.428.528,87
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CUSTOS E DESPESAS DE OPERAÇÃO
(PESSOAL E ENCARGOS, OUTROS CUSTOS E DESPESAS)
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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 HENRIQUE FACÓ
SUPERINTENDENTE DE COMUNICAÇÃO E MARKETING: ALEXANDRA SIQUEIRA
COORDENADORA DE IMPRENSA E CONTEÚDO: PAOLA SIDE

