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“O passado de sete décadas
fala por si. O futuro, com seus
imensos desafios, só poderá
ser enfrentado se inovarmos
ao mesmo tempo em que
mantivermos rígida a aderência
à nossa missão.”
“The past seven decades speak
for themselves. The future, with its
immense challenges, can only be faced
if we innovate while we maintain strict
adherence to our mission.”
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FGV 		
FGV

ÍNDICE
TABLE OF
CONTENTS

06

14

40

98

104

110

CARTAS
PRESIDENTE /
VICE-PRESIDENTE

THINK TANK

FGV EM 2015

INTERNACIONAL

THINK TANK

FGV IN 2015

INTERNATIONAL

ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL

BALANÇO
FINANCEIRO

ORGANIZATIONAL
STRUCTURE

BALANCE
SHEET

LETTERS FROM
THE PRESIDENT AND
VICE PRESIDENT

CARTAS
PRESIDENTE/
VICE-PRESIDENTE
LETTERS FROM THE
PRESIDENT AND
VICE PRESIDENT

O FUTURO SE
CHAMA INOVAÇÃO

THE FUTURE IS
CALLED INNOVATION

PRESIDENTE

PRESIDENT

CARLOS IVAN SIMONSEN LEAL

CARLOS IVAN SIMONSEN LEAL

Este é o relatório do 15º ano da minha gestão à frente
da Fundação Getulio Vargas.
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos quatro
vice-presidentes da instituição no período: Francisco
Oswaldo Neves Dornelles (licenciado), Marcos Cintra
Cavalcanti de Albuquerque, Manoel Fernando Thompson
Motta (falecido) e Sergio Franklin Quintella, bem como
a todos os membros dos Conselhos Diretor e Curador
da FGV. Sem a participação e a colaboração de cada um
deles, e, sobretudo, a confiança, a amizade e o estímulo
nas horas difíceis, o que foi feito não teria sido possível
e não seria sequer imaginável supor as inovações que
hoje sonhamos.
Mas o que foi feito e o que sonhamos?
A FGV nasceu nos estertores do Estado Novo, em 1944,
idealizada por Luiz Simões Lopes, como um agente
de mudança do país. Sua missão imutável: estimular
o desenvolvimento socioeconômico nacional. Seu
foco inicial: perseguir sua missão mais ampla a partir
do aperfeiçoamento da Administração Pública.
Nos 30 anos seguintes, ao mesmo tempo em que
ampliava o seu foco para a economia, ela cumpriu
essa tarefa, sempre com a ajuda do financiamento
a fundo perdido do dinheiro público. Foram anos
de muita criatividade. Entre as realizações dessa
época que podem ser citadas estão: as Contas
Nacionais, os índices de preço, a primeira escola de
Administração Pública da América Latina, a primeira
escola voltada para a Administração de Empresas,
o primeiro centro de História Oral, a primeira pósgraduação em Economia e mais uma centena de
iniciativas que mudaram o jeito do país pensar e
executar a sua gestão.
De certa forma, a FGV apresentou o Brasil ao Brasil. O
país aprendeu a se enxergar sob a forma de números,
índices e estatísticas, que mostravam quem ele era.

Pode-se dizer também que a FGV ajudou a preparar
e a alavancar o “milagre econômico” da década de
70. Porém, se isso é verdade, é também verdade que,
no ocaso desse período, a excessiva dependência no
financiamento público, a longa crise fiscal na qual o
Brasil estava mergulhado e o envelhecimento dos seus
líderes históricos sujeitaram a instituição a restrições
crescentes na quantidade de recursos disponíveis
para o investimento em inovação.
Lentamente, a instituição perdia espaço à medida que
o seu impacto na produção de conhecimento e adição
ao desenvolvimento era cada vez menor.
No Brasil, assim como em quase todas as grandes
nações, faz sentido ter instituições privadas, sem
fins lucrativos, cuja contribuição precípua é melhorar
o funcionamento das instituições, criando sinergias,
inovações e ferramentas para o seu aperfeiçoamento.
É assim, por exemplo, nos Estados Unidos da América,
onde as leis fiscais facilitam e estimulam as doações
privadas.
Essas instituições podem estar ligadas ao ensino,
podem ter pesquisa própria ou apenas atuarem como
difusoras de ideias e conceitos. Podem ser isentas ou
tendenciosas, partidárias ou não.
No caso da FGV, sempre esteve muito claro desde a
sua criação: trata-se de uma instituição imparcial,
apartidária, cujo único propósito é defender o
interesse nacional. Para tal, é preciso garantir que
a qualidade dos seus produtos esteja sempre sendo
aperfeiçoada e a sua gama ampliada; que ela não
atenda injustificadamente a interesses de grupos
isolados; e que todos os seus atos sejam transparentes.
A FGV, além de estar presente direta ou indiretamente
em mais de 100 cidades, espalhadas por todo o país,
alcança todo o território nacional através da internet
e dos meios de comunicação. Ela faz parte do ideário

This report is from the 15th year of my tenure as head of
Fundação Getulio Vargas.
First of all, I would like to thank the institution’s four
Vice Presidents from this period: Francisco Oswaldo
Neves Dornelles (on leave), Marcos Cintra Cavalcanti
de Albuquerque, Manoel Fernando Thompson Motta
(deceased) and Sergio Franklin Quintella, as well as
all the members of the Board of Directors and Board
of Trustees at FGV. Without the participation and
collaboration of each of them, and, above all, the
trust, friendship and encouragement in difficult times,
what we did would not have been possible and the
innovations, with which we dream today, would not
even be imaginable.
But, what has been done and what do we dream of?
FGV was founded in the latter days of the Estado
Novo (Brazil’s New State), in 1944, conceived by Luiz
Simões Lopes as an agent of change in the country. Its
immutable mission is to stimulate national social and
economic development. Its initial focus was to pursue
its broader mission through the improvement of public
administration.
In the 30 years that followed, while widening its focus
to include economics, it achieved that goal, always with
unlimited funding of public resources. Those were years
of great creativity. Among notable achievements of this
period are: national accounts, price indexes, the first
school of Public Administration in Latin America, the
first school focused on Business Administration, the first
Oral History Center, the first post-graduation degree in
Economics and another hundred initiatives that have
changed the way the country thinks and conducts its
management.
In some ways, FGV introduced Brazil to Brazil. The
country learned to see itself through numbers, indexes
and statistics that spoke of who it was.

One can also say that FGV helped to prepare and
leverage the “economic miracle” of the 1970s. However,
if this is true, it is also true that at the end of this period,
excessive reliance on public funding, the long fiscal
crisis in which Brazil was submerged, and the aging
of its historical leaders led the institution to increasing
restrictions on the amount of resources available for
investment in innovation.
Slowly, the institution lost space as its impact on the
production of knowledge and its contribution to
development lessened.
In Brazil, like in almost all major nations, it makes
sense to have private, non-profit institutions, whose
primary contribution is to improve the functioning of
institutions, creating synergies, innovations and tools
for improvement. This is how it is, for example, in the
United States of America, where tax laws facilitate and
stimulate private donations.
These institutions may be linked to education, they may
perform their own research or simply act as diffusers
of ideas and concepts. They can be neutral or have an
ideology, and they can be politically oriented or not.
In the case of FGV, it has always been very clear
since its inception: it is an unbiased, non-partisan
institution whose sole purpose is to defend national
interests. For this, we must ensure that the quality
of its products is always being improved and their
range extended; it must not unjustifiably act in the
interest of isolated groups; and all actions must be
transparent.
FGV, in addition to being present directly or indirectly
in more than 100 cities all over the country, reaches the
entire national territory through the internet and other
means of communication. It is part of the national ideal
and, even if often in a diffused or subliminal manner, it
is generally present in the national consciousness, from
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nacional e, mesmo que muitas vezes de modo difuso
ou subliminar, está presente de forma generalizada no
consciente nacional, desde as conversas na sala de aula
até as mais relevantes discussões estratégicas no país.
O seu grande desafio é prosseguir cumprindo sua tarefa
de estimular o desenvolvimento sócioeconômico do país,
passadas tantas décadas e com a inevitável mudança nas
condições estruturais da nação.
Trata-se de uma questão composta: não é só como
fazer isso, é como fazer isso melhor.
Nos últimos 15 anos, a FGV criou um modelo de
sustentabilidade que permitiu a sua reestruturação
acadêmica. O desafio de fazer melhor o que já faz,
gerando imensa externalidade, tem de ser encarado em
face das restrições de factibilidade e independência.
Para tal, a FGV resolveu aperfeiçoar o foco das suas
pesquisas, enfatizando não só o seu mérito acadêmico,
mas também a sua aplicabilidade. Traçamos três
grandes objetivos:
1) Fazer mais e melhor o que fazemos há cerca de
70 anos;
2) Tornarmo-nos uma estrada de mão dupla entre o
pensamento brasileiro sobre o mundo e o do mundo
sobre o Brasil;
3) Trazermos para o centro do nosso pensamento tudo
aquilo que a conectividade, a ciência da informação, a
inteligência artificial, a internet das coisas etc. estão
tornando possível.
Esta é uma tarefa hercúlea, que somente poderá ser
realizada devido ao capital humano que a instituição
conseguiu criar e atrair. Nosso maior ativo chama-se
gente. E não temos dúvida que levaremos vários anos
buscando arduamente a nossa evolução. Definições e
conceitos do nosso processo produtivo terão de ser
retrabalhados inteiramente; por vezes, e com grande
frequência, teremos que desenhar um processo a
partir do zero.

10

CARTAS

É essencial que os três objetivos enunciados estejam
interligados para que possamos ter êxito na nossa
missão. Afirmar que teremos mais qualidade não é o
suficiente. É preciso que a nossa definição de qualidade
seja percebida como algo superior ao equivalente de se
dizer que alguma coisa é melhor que outra. Precisamos
nos superar no nosso próprio conceito de qualidade.
A FGV deve procurar atender à demanda a curto
prazo, se adaptar às suas flutuações no médio prazo e
influenciar a evolução da demanda no longo prazo. Só
assim ela estará apta a fazer o melhor.
Ao se tornar um portal para o mundo, ela estará
continuamente forçada a fazer o seu benchmark com
o que há de mais avançado no planeta.
Ao trazer as novas possibilidades que a internet
está criando, ela fará com que os seus modelos se
aproximem ainda mais da realidade, aumentando a
sua aplicabilidade e relevância para a sociedade como
um todo.
Este relatório traz uma pequena, mas substancial,
amostra da produção de conhecimento sobre temas
cruciais para o desenvolvimento nacional nos campos
social, político e econômico. Publica o resumo de seis
pesquisas elaboradas por diferentes unidades da FGV
que revelam a qualidade e a aplicabilidade do saber
acadêmico em prol da reflexão e compreensão de
assuntos que estão entre as principais preocupações
do brasileiro: a tributação e a informalidade do
mercado de trabalho; o aquecimento global e a
emissão de gases de efeito estufa; o agravamento da
dengue; a reforma orçamentária e as demais reformas
necessárias para o desenvolvimento do país; a política
de imigração no Brasil; e o trabalho do Supremo
Tribunal Federal.
O passado de sete décadas fala por si. O futuro, com
seus imensos desafios, só poderá ser enfrentado se
inovarmos ao mesmo tempo em que mantivermos
rígida a aderência à nossa missão.

conversations in the classroom to the most relevant
strategic discussions at state level.
Its big challenge is to continue fulfilling its task of
stimulating the social and economic development of
the country after so many decades, keeping up with
the inevitable change in the structural conditions of the
nation.
This is a two-sided matter: it’s not just about how to do
it, it is also about how to do it better.
In the last 15 years, FGV created a sustainability model
for itself that allowed it to restructure academically.
The challenge of doing better what it already does,
generating important consequences outside the
institution, must be seen in the light of the constraints
of feasibility and independence.
To this end, FGV has decided to improve the focus of
its research, with emphasis not only on academic merit,
but also on applicability. Three main objectives were
established:
1) Increase and improve what we have been doing for
about 70 years;
2) Become a two-way road between the Brazilian
understanding of the world and the world’s understanding
of Brazil;
3) Bring to the center of our thoughts everything that
connectivity, information science, artificial intelligence,
the internet of things etc., are making possible.

This is a Herculean task, which can only be performed
due to the human capital that the institution has
managed to develop and attract. Our greatest asset
is people. And we have no doubt that we will spend
several years working hard on our evolution. Definitions
and concepts of our production process will have to be
reworked entirely; sometimes, and with great frequency,
we will have to start a process from scratch.

It is essential that the three objectives set out are
interconnected, so that we can be successful in our
mission. To say that we will have more quality is not
enough. It is necessary that our definition of quality is
perceived as something more than the equivalent of
saying that one thing is better than another. We need to
exceed our own concept of quality.
FGV should seek to meet short-term demand, adapt
to its medium-term fluctuations and influence the
evolution of demand in the long run. It’s the only way it
will be fit to achieve its best.
By becoming a gateway to the world, it will be
continuously forced to do its benchmarking against the
most advanced on the planet.
By absorbing new possibilities that the internet is
creating, FGV will make models that approach reality
even more, increasing their applicability and relevance
to society as a whole.
This report provides a small but substantial sample of
the production of knowledge on topics that are crucial
to national development in the social, political and
economic fields. It publishes the summary of six research
studies conducted by different units of FGV, which reveal
the quality and applicability of knowledge for the sake
of academic reflection, and understanding of issues that
are among the main concerns of the Brazilians: taxation
and informality of the labor market; global warming and
the emission of greenhouse gases; the worsening of
dengue fever; budget reform and other reforms needed
for the country’s development; immigration policy in
Brazil; and the work of the Supreme Federal Court.
The past seven decades speak for themselves. The
future, with its immense challenges, can only be faced
if we innovate while we maintain strict adherence to
our mission.
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ATUAÇÃO
MULTIDISCIPLINAR

MULTIDISCIPLINARY
ACTIVITIES

VICE-PRESIDENTE

VICE PRESIDENT

SERGIO FRANKLIN QUINTELLA

SERGIO FRANKLIN QUINTELLA

Pioneirismo e conhecimento estão no DNA da Fundação
Getulio Vargas desde sua criação, em 1944. Nestas mais de
sete décadas, a FGV fez da reinvenção uma das principais
marcas de sua gestão. Criada com o propósito de formar
administradores públicos, a Fundação aprimorou seu
desempenho na esfera educacional. Hoje, sua atuação
tem caráter multidisciplinar: além da formação em
diversas áreas do saber, a FGV tem forte presença nas
áreas de pesquisas pura e aplicada. A sistematização do
pensamento econômico nacional e o desenvolvimento de
políticas públicas estão entre os destaques dessa trajetória.
Se, à época de sua criação, a FGV era mantida por um
imposto de selo – extinto em 1964 –, hoje a instituição
é autossustentável, mantida por recursos obtidos
com os diversos cursos que oferece. Lançou-se um
programa de modernização e ampliação de escolas. A
FGV passou a oferecer pós-graduação lato sensu, hoje
uma fonte importante de receita, por meio dos cursos
de especialização e extensão, além de trabalhos de
consultoria a entes públicos e privados, apoiada na
excelência da academia.
Outro movimento pioneiro foi a adoção de novos métodos
de ensino em educação a distância, modalidade que hoje
abriga grande parte dos alunos. Um termômetro desse
sucesso é o fato de os cursos online de curta duração
atraírem 1,5 milhão de estudantes. São capacitações que
não geram receita direta para a Fundação, mas cumprem
a valiosa função de fazer com que a instituição passe a ser
referência em ensino para esses jovens discentes.
A efetiva unificação das unidades do Rio e de São
Paulo, concluída há 10 anos, é outro marco importante
nessa trajetória. Com isso, conferimos mais eficiência
à gestão e fortalecemos a marca FGV. Hoje há total
sinergia, traduzida numa maior troca de informações,
trabalho de pesquisa em conjunto e sintonia de ideias.
Esse conjunto de ações solidificou a FGV, deu energia no
campo financeiro e permitiu que a instituição alcançasse
a liderança na construção do pensamento de fronteira.
Possibilitou, ainda, que o papel da Fundação como think
tank crescesse exponencialmente nos últimos anos.

Temos orgulho de colaboramos para a construção
de políticas públicas nas áreas econômica, social, de
segurança pública e política externa. Desenvolvemos
relevantes trabalhos de reorganização administrativa
nas três esferas governamentais, por meio da FGV
Projetos. São caminhos que permitem aplicar o
conhecimento acadêmico, ampliando seu alcance para
além da sala de aula. Nosso ponto central é ser um
lugar de pensamento, de pesquisas pura e aplicada.
A FGV é líder na criação e no aperfeiçoamento de ideias
que contribuem para o desenvolvimento nacional. Investe
e estimula a pesquisa acadêmica, o que tem resultado
em uma produção de relevância, reconhecida nacional
e internacionalmente. Como um dos 20 melhores
think tanks globais, a FGV tem construído acordos de
cooperação acadêmica com instituições renomadas no
mundo inteiro que incluem a realização de pesquisas,
projetos conjuntos e intercâmbio de alunos e professores.
Recentemente, demos mais um passo no sentido da
internacionalização ao abrir um escritório em Colônia,
na Alemanha. O objetivo é promover o intercâmbio de
tecnologias, no campo científico e humanístico, com
apoio do governo daquele país. Em contrapartida,
por meio de uma parceria com o Serviço Alemão de
Intercâmbio Acadêmico (DAAD, na sigla em alemão),
pesquisadores alemães se instalarão em Laranjeiras,
no imóvel onde funcionava o Consulado da Alemanha
no Rio. Esses dois polos estarão em comunicação
constante, estimulando o intercâmbio de políticas
públicas nas mais diversas áreas de conhecimento.
E dentro do compromisso que temos com o
aprimoramento contínuo, iniciamos a implementação de
nosso sistema de compliance, que estará em pleno vigor
já em 2017. No Brasil e no mundo, há uma forte tendência
de conferir mais transparência e segurança nos processos
administrativos, e a FGV caminha nessa direção. No futuro,
a certeza é de que a boa governança e a melhoria dos
padrões éticos tornarão o país ainda mais competitivo. E
a FGV capitaneará também esse movimento.

Pioneering spirit and knowledge have been in the DNA
of Fundação Getulio Vargas since its creation, in 1944.
For over seven decades, FGV has made reinvention
one of the main brands of its management. Created
with the purpose of producing public administrators,
the institution has enhanced its performance in
the educational sphere. Activities today have a
multidisciplinary nature: in addition to educating across
several subject areas, FGV also has a strong presence
in pure and applied research. The organization of
national economic thinking and development of public
policies are among the highlights of this path.
If, at the time of its creation, FGV was maintained by
a stamp tax – extinct in 1964 –, today the institution
is self-sustainable, supported by funds obtained
from the many courses it offers. A program for the
modernization and expansion of the schools was
launched. FGV started offering lato sensu postgraduation courses, an important source of revenue
today, through specialization and extension programs,
as well as consulting work for public and private
entities, supported by academic excellence.
Another pioneering move was the adoption of new
teaching methods in distance learning, a mode that
now has a large number of the students. A measure
of the success of this program is found in the fact that
short-term online courses have attracted 1.5 million
students. These are training programs that do not
generate direct revenue for the institution, but have
the valuable function of helping FGV to become a
benchmark in education for these young students.
The unification of the units in Rio and São Paulo,
concluded 10 years ago, is another important milestone
on this road. With that, we have achieved greater
management efficiency and strengthened the FGV
brand. Today there is total synergy, which translates
into greater information exchange, research performed
together and harmony of ideas.
This set of actions fortified FGV, boosted finances and
allowed the institution to achieve leadership in the

construction of border thinking. It also enabled its role as
a think tank to grow exponentially over the last few years.
We are proud to collaborate in the construction of
public policies in the economic, social, public safety
and foreign policy areas. We have developed relevant
works on administrative reorganization in the three
spheres of Government, through FGV Projetos.
Such channels allow the application of academic
knowledge, expanding its reach beyond the classroom.
Our focus is to be a place of thought and of pure
and applied research. FGV is a leader in the creation
and improvement of ideas that contribute to national
development. It invests in and stimulates academic
research, which has resulted in relevant production,
recognized nationally and internationally. As one of
the world’s top 20 think tanks, FGV has built academic
cooperation agreements with renowned institutions
worldwide that include research, joint projects and
exchange of students and teachers.
Recently, we have taken another step towards
internationalization by opening an office in Cologne,
Germany. The aim is to promote exchange of
technologies, in the fields of science and humanities,
with support from the German government. In return,
through a partnership with the German Academic
Exchange Service (DAAD, the German acronym),
German researchers will move to Laranjeiras, in Rio
de Janeiro, working in the same building which the
German Consulate in Rio used to occupy. These two
centers are in constant communication, stimulating the
exchange of public policies in various subject areas.
In our commitment to continuous improvement, we
have begun implementing our compliance system, which
will be fully operational as early as 2017. In Brazil and
around the world, there is a strong trend to offer more
transparency and security in administrative procedures,
and FGV is moving in that direction. In the future, the
belief is that good governance and the improvement of
ethical standards will make the country more competitive.
And FGV will lead this movement as well.
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Think tanks (ou “centros de conhecimento”) são organizações
que se engajam, produzem e difundem conhecimentos em
temas estratégicos, com objetivo de promover o progresso
do saber e os debates junto à sociedade. Considerado o
melhor think tank* da América Latina, a Fundação Getulio
Vargas realiza mais de 300 pesquisas ao ano. A seguir,
apresentamos seis estudos feitos em 2015.

THINK TANK

Think tanks (or “knowledge centers”) are organizations that
engage, produce and disseminate knowledge on strategic
issues, aiming to promote the advancement of knowledge and
debates together with the society. Considered the best think
tank* in Latin America, Fundação Getulio Vargas conducts
more than 300 research studies every year. Following are six
studies concluded in 2015.

* Global Go To Think Tank Index Report 2015

UM SISTEMA PARA
DETECTAR MAIS
RAPIDAMENTE A
DENGUE
A SYSTEM
TO DETECT
DENGUE MORE
RAPIDLY

COM DADOS DE TEMPERATURAS MÍNIMAS,
TWEETS E INFORMAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS,
O SISTEMA INFODENGUE DÁ ALERTAS SEMANAIS
DA DOENÇA AO GOVERNO E AO PÚBLICO.

01.

WITH DATA ON MINIMUM TEMPERATURES,
TWEETS AND EPIDEMIOLOGICAL INFORMATION
THE INFODENGUE SYSTEM PROVIDES WEEKLY BULLETINS
ON THE DISEASE TO THE GOVERNMENT AND THE PUBLIC.

AUTORIA
Flavio Codeço Coelho.

AUTHORSHIP
Flavio Codeço Coelho.

PESQUISADORES
Claudia T. Codeço, Oswaldo G. Cruz, Thais I. Riback, Carolin M. Degener, Marcelo
F. Gomes, Daniel Villela, Leonardo Bastos, Sabrina Camargo, Valeria Saraceni e
Maria Cristina F. Lemos.

RESEARCHERS
Claudia T. Codeço, Oswaldo G Cruz, Thais I. Riback. Carolin M. Degener, Marcelo F.
Gomes, Daniel Villela, Leonardo Bastos, Sabrina Camargo, Valeria Saraceni and Maria
Cristina F. Lemos.

ORGANIZAÇÃO
Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV/EMAp) em
parceria com o programa de Computação Científica da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz).

ORGANIZATION
FGV’s School of Applied Mathematics (EMAp) in partnership with the Scientific
Computing program of the Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz).

APOIO
Fundo de Pesquisa Aplicada (FGV), Fundação Nacional de Saúde, Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação Carlos
Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj).

SUPPORT
Applied Research Fund (FGV), National Health Foundation, National Council
for Scientific and Technological Research (CNPq) and Rio de Janeiro Research
Foundation (Faperj).

OBJETIVO

GOAL

Criar e manter o InfoDengue, um sistema de avaliação do risco de transmissão de
dengue no estado do Rio de Janeiro.

To create and maintain InfoDengue, a system to evaluate the risk of dengue transmission
in the state of Rio de Janeiro.

RAIO X DA PESQUISA

KEY POINTS OF THE RESEARCH

Levantamento de dados epidemiológicos,
meteorológicos (temperaturas mínimas
medidas em estações meteorológicas) e
de redes sociais (a partir do Observatório
da Dengue da Universidade Federal de
Minas Gerais – UFMG).

04.

O sistema começou pela cidade do Rio de
Janeiro e hoje cobre todos os municípios
do Rio de Janeiro e Paraná, num total de
491 municípios monitorados. A ideia é que,
por meio de parcerias com outros estados,
possa ser implantado no restante do país.

01.

02.
02.

Gathering of data on epidemiology, weather
(minimum temperatures measured at
weather stations) and from social networks
(using the “Dengue Observatory” of Minas
Gerais Federal University – UFMG).

04. The system started in the city of Rio de Janeiro,

and now covers all the 491 municipalities
in the state of Rio de Janeiro and Paraná.
The idea is that through partnerships, the
system can be implemented in the rest of
the country

Statistical analysis of the data.

O QUE HÁ DE NOVO

Análise estatística dos dados.

WHAT’S NEW
RESULTS

RESULTADOS
01.

18

THINK TANK

01.

A partir de dados de temperaturas mínimas,
tweets sobre dengue e casos notificados
no sistema de saúde, é possível elaborar
um sistema de alerta de risco que vai do
verde (menor risco) para o vermelho (maior
risco), passando pelo amarelo e o laranja.

02.

Uma análise do sistema com dados
históricos de 2011 e 2014, e prospectivos
de 2015, indica alto grau de confiabilidade.

03.

Toda semana o sistema captura os dados
e traça um mapa de risco. A divulgação
ao público é realizada no site info.dengue.
mat.br, em linguagem parecida à dos sites
de previsão do tempo. Para as autoridades
de saúde, o projeto produz relatórios
detalhados semanais.

02.

O sistema InfoDengue vem permitindo
ao Rio de Janeiro detectar informações
sobre a dengue mais rapidamente, pois: (1)
incorpora dados climáticos que mostram
quando as condições são favoráveis à
transmissão; e (2) usa dados de redes
sociais, que captam mudanças nos relatos
sobre sintomas da dengue.
Há quatro níveis de alerta para a dengue. No
amarelo, são previstas ações ambientais
de redução de criadouros, como retirada
de lixo e eliminação de focos de água
parada; no laranja, inclui-se o uso de
inseticidas e controle biológico de forma
a reduzir a população de mosquitos; e, no
vermelho, intensifica-se a infraestrutura
de saúde. Com o InfoDengue, a população
pode se informar melhor e participar nos
diferentes níveis de alerta.

01.

Based on the minimum temperature data,
tweets about dengue and the number of
cases notified by the public health system, it
is possible to create a risk alert system that
ranges from green (low risk) to red (high
risk), passing through yellow and orange.

02.

Analysis of the system with historical data
from 2011 and 2014, and prospective data
for 2015, indicates a high level of reliability.

03.

Each week the system captures the data
and traces out a risk map, which is disclosed
to the public at the site info.dengue.mat.br,
in language similar to that used by weather
forecasting sites. For health authorities, the
project produces detailed weekly reports.

01.

The InfoDengue system has been allowing the
government and people of Rio de Janeiro to
obtain information about dengue faster, because
it: (1) incorporates climatic data that show when
conditions are favorable to transmission; and (2)
uses data from social networks, which capture
changes in reports about dengue symptoms.

02.

There are four levels of alert for dengue. At
the yellow level, environmental actions are
envisioned, such as removal of trash and pools
of standing water which act as mosquito
breeding sites; at the orange level, these actions
are supplemented with use of insecticides and
biological controls to reduce the mosquito
population; and at the red level, the operation
of health infrastructure is intensified. With Info
Dengue, society can be better informed and
participate more depending on the alert levels.
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ANÁLISE E AVALIAÇÃO
DO DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL DA POLÍTICA
DE IMIGRAÇÃO NO BRASIL
PARA O SÉCULO XXI
ANALYSIS AND EVALUATION
OF THE INSTITUTIONAL
DEVELOPMENT OF THE
IMMIGRATION POLICY IN
BRAZIL FOR THE 21ST
CENTURY

O ESTUDO RECOMENDA POLÍTICAS, PROCESSOS E ORGANIZAÇÃO
DE INFORMAÇÕES QUE PODEM AJUDAR A ATRAIR IMIGRANTES
QUALIFICADOS PARA O BRASIL.

THE STUDY RECOMMENDS POLICIES, PROCESSES,
AND ORGANIZATION OF INFORMATION THAT CAN HELP
TO ATTRACT SKILLED IMMIGRANTS TO BRAZIL.

AUTORIA
Marco Aurelio Ruediger.

AUTHORSHIP
Marco Aurelio Ruediger.

PESQUISADORES
Margareth da Luz, Wagner Oliveira, Bárbara Barbosa, Janaina Fernandes, Luís
Felipe da Graça, Marcelo Rotenberg e Pablo Azevedo.

RESEARCHERS
Margareth da Luz, Wagner Oliveira, Bárbara Barbosa, Janaina Fernandes, Luís Felipe da
Graça, Marcelo Rotenberg and Pablo Azevedo.

ORGANIZAÇÃO
Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getulio Vargas (FGV/DAPP).

ORGANIZATION
FGV’s Public Policy Analysis Division (DAPP).

APOIO
Ministério do Trabalho (MTr),1 Conselho Nacional de Imigração (CNIg), Polícia Federal (PF),
Observatório de Migrações da Universidade de Brasília (OBMigra/UnB), Grupo de Administração
de Expatriados (Gadex) e Ministério de Emprego e Seguridade Social da Espanha.

SUPPORT
Ministry of Labor (ML)1, National Immigration Council (CNIg), Federal Police (FP), Migration
Observatory of the University of Brasilia (OBMigra/UnB), Expatriate Management Group
(Gadex) and the Ministry of Employment and Social Security of Spain.

OBJETIVO

GOAL

Propor soluções para atrair imigrantes qualificados ao Brasil.

Propose solutions to attract skilled immigrants to Brazil.

RAIO X DA PESQUISA
01.

Estudo de boas práticas de políticas de
imigração qualificada no mundo.

02.

Análise do perfil dos imigrantes do país.

03.

Pesquisa sobre percepções dos imigrantes,
empregadores e representantes de sindicatos
sobre imigração no Brasil.

04.

Análise da política e gestão da imigração
no Brasil.

05.

Proposta de políticas, processos e integração
de sistemas de informação.

03.

O estudo recomenda ações de sistematização
de informações como: (1) criar uma plataforma
interativa de dados de imigração a partir
de três fontes (MTr, PF e MRE – Ministério
das Relações Exteriores); (2) realizar
mapeamentos sistemáticos das carências
do mercado de trabalho; (3) desenvolver
um portal multilíngue sobre processos de
imigração e oportunidades de trabalho para
imigrantes; (4) publicar guias de processos
de imigração em diversos idiomas; (5)
criar e manter um cadastro de empresas
interessadas em contratar imigrantes.

KEY POINTS OF THE RESEARCH

03.

01.

Study on best practices of skilled immigration
policies in the world.

02.

Analysis of the immigrants’ profile in the country.

03.

Research on the immigrants’, employers’ and
trade union representatives’ perceptions of
immigration in Brazil.

04.

Analysis of the immigration policy and
management in Brazil.

05.

Proposal for policies, processes
information system integration.

The study recommends actions for the
systematization of information such as: (1)
creating an interactive platform for immigration
data from three sources (Ministry of Foreign
Affairs, Ministry of Labor and Federal Police);
(2) conducting systematic surveys on the needs
of the job market; (3) developing a multilingual
portal about immigration processes and job
opportunities for immigrants; (4) publishing
process immigration guides in several
languages; (5) creating and keeping a database
of companies interested in hiring immigrants.
WHAT’S NEW

O QUE HÁ DE NOVO
01.

RESULTADOS
01.

O estudo recomenda políticas como: (1)
criar um visto de trabalho para profissionais
especializados em áreas com déficit de
competências; (2) adotar um sistema de
pontos para a concessão de vistos de acordo
com uma lista de características desejáveis;
(3) permitir a conversão do visto de estudante
em visto de trabalho; (4) possibilitar vistos
atrelados a uma região ou estado do país; (5)
criar um visto para talentos que desejem abrir
negócios tecnológicos e/ou inovadores; (6)
integrar a família do imigrante de forma efetiva.

02.

O estudo é inovador na medida em que parte
de um diagnóstico integrado e multidisciplinar
da imigração no Brasil, resultando em
recomendações detalhadas de políticas,
processos e sistematização de informações.
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O estudo recomenda processos como:
(1) permitir o agendamento do visto nos
consulados brasileiros pela internet;
(2) criar postos no modelo Poupatempo;
(3) desobrigar o Registro Nacional de
Estrangeiros (RNE) para vistos de trabalho
de até 180 dias; (4) facilitar a revalidação de
diplomas de estrangeiros.

03.

01.

O impacto gerado pelo estudo no
aprimoramento da política pública foi notório.
Além do CNIg ter criado um grupo de trabalho
focado na discussão da implementação
das propostas do estudo, um decreto da
presidente Dilma Rousseff alterou uma série
de disposições relativas à imigração que
convergiram para as referidas recomendações.

Além disso, o debate foi estendido aos
demais atores da sociedade civil por meio
da publicação de um caderno de referência
sobre a pesquisa realizada, contendo a
síntese das principais recomendações.
1
Na época da execução do trabalho, as pastas do Trabalho e
da Previdência foram aglomeradas, formando o Ministério do
Trabalho e Previdência Social (MTPS).

01.

The study is innovative since it is based on
an integrated, multidisciplinary diagnosis of
immigration in Brazil, resulting in detailed
recommendations on policies, processes and
systematization of information.

02.

The impact generated by the study on the
improvement of public policy was significant.
Besides the National Immigration Council having
created a working group focused on discussing
how to implement the study’s proposals, a decree
by President Dilma Rousseff has amended a
number of provisions on immigration, which
converged with the said recommendations.

03.

In addition, the debate has been extended to
other protagonists of civil society, through
the publication of a reference book about the
conducted research, containing the summary
of the main recommendations.

RESULTS

02.
02.

and

The study recommends policies such as:
(1) creating a work visa for professionals
specialized in areas with a skills shortage; (2)
adopting a points system that issues visas
according to a list of desirable characteristics;
(3) allowing student visas to change to work
visas; (4) allowing visas tied to a region or
state in the country; (5) creating a visa for
talents who wish to open technological and/
or innovative businesses; (6) integrating the
immigrant’s family effectively.
The study recommends processes such
as: (1) allowing visa scheduling at Brazilian
consulates over the internet; (2) creating
centers based on the Poupatempo model;
(3) not requiring National Foreigner Registry
(RNE) for work visas of up to 180 days; (4)
facilitate validation of diplomas obtained
abroad.

1
By the time the research was complete, Ministries of Labor and
Social Security had merged, forming the “Ministério do Trabalho
e Previdência Social”.
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PARA DESEMBARAÇAR
O NOVELO FISCAL
TO UNRAVEL THE “FISCAL”
BALL OF THREAD

O PROJETO DE PESQUISA SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTÁRIO BRASILEIRO
MOSTRA COMO OS DESEQUILÍBRIOS NAS CONTAS PÚBLICAS TENDEM A SE
AGRAVAR SE NÃO HOUVER UMA REFORMA FISCAL QUE EXIBA AS RAÍZES DA
FORMAÇÃO DO NOVELO FISCAL E PERMITA DESCOBRIR O “FIO DA MEADA”.

01.

AUTORIA
Armando Santos Moreira da Cunha e Fernando Rezende.

AUTHORSHIP
Armando Cunha and Fernando Rezende.

ORGANIZAÇÃO
Escola Brasileira de Administração Pública e Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV/
EBAPE) e Centro de Estudos Fiscais (CEFIS).

ORGANIZATION
FGV’s Brazilian School of Public and Business Administration (EBAPE) and Center for Fiscal
Studies (CEFIS).

APOIO
Fundo de Pesquisa Aplicada (FGV).

SUPPORT
Applied Research Fund (FGV).

OBJETIVO

GOAL

Destacar os efeitos das distorções do processo orçamentário do Brasil e a importância da
reforma orçamentária para o desenvolvimento do país.

Highlight the effects of the budgetary process distortions in Brazil and the importance of a
budget reform for the development of the country.

RAIO X DA PESQUISA

KEY POINTS OF THE RESEARCH

Levantamento e análise de informações
detalhadas sobre os diversos expedientes
utilizados para esconder a real situação das
contas públicas e adiar o enfrentamento
de mudanças inevitáveis para corrigir os
desequilíbrios estruturais das contas públicas.

02.

Levantamento e análise de informações
sobre a crescente interferência do governo
federal nos orçamentos estaduais e
municipais e a influência que a política
exerce nesse relacionamento.

03.

Execução de pesquisa de campo para captar a
percepção dos agentes envolvidos na gestão e
no controle de políticas públicas na esfera dos
governos estaduais, com respeito a limitações
que as distorções do processo orçamentário
criam para melhoria da qualidade dos serviços
prestados à população.

dos serviços públicos que estão sob a
responsabilidade dos governos estaduais.
03.

02.
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O agravamento da crise fiscal nos últimos
anos aponta para a inviabilidade de corrigir
os desequilíbrios das contas públicas
sem empreender uma reforma profunda
no processo de elaboração, aprovação e
execução do orçamento.
A interferência do governo federal
nos orçamentos estaduais fortaleceu a
centralização do poder e contribuiu para
a fragilização dos estados, criando um
ambiente hostil à qualidade da gestão

A dualidade de regimes tributários instituída
em 1988 para universalizar o acesso à
previdência, saúde e assistência concorreu
para o engessamento do orçamento e o
desequilíbrio no atendimento dos direitos
sociais previstos no artigo 6o da Constituição,
escondendo o “fio da meada” que pode
desembaraçar o novelo fiscal. Ao puxar
o “fio da meada”, vislumbram-se novos
caminhos para a correção dos desequilíbrios
orçamentários e das disparidades no
atendimento das prioridades sociais.

01.

01.

02.

Os desequilíbrios fiscais não serão
automaticamente resolvidos quando
a economia brasileira se recuperar. O
reconhecimento desse fato é essencial
para a escolha do caminho que sustentará
a retomada do crescimento econômico
com novos avanços no campo social.
Os fatos e as análises apresentadas contêm
subsídios importantes para a busca das
melhores saídas para uma crise detonada
pelo descumprimento das regras que
regulam o processo orçamentário.

Survey and analysis of detailed information
about the various records used to hide the
real situation of the public accounts and
postpone the confrontation of inevitable
changes to correct the structural imbalances
in the public accounts.

02.

Survey and analysis of information about
the growing interference from the federal
government in state and municipal budgets
and the influence that politics exerts in this
relationship.

03.

Execution of field research to capture the
perceptions of the players involved in the
management and control of public policies
in the sphere of the state governments, with
respect to the limitations that the budgetary
process distortions create for improving the
quality of services provided to the population.

O QUE HÁ DE NOVO

RESULTADOS
01.

THE RESEARCH PROJECT ON THE BRAZILIAN BUDGETARY PROCESS SHOWS
HOW THE IMBALANCES IN THE PUBLIC FINANCES TEND TO WORSEN IF A FISCAL
REFORM IS NOT CARRIED OUT TO GET AT THE ROOTS THAT CREATED THE
“FISCAL” BALL OF THREAD AND START TO DRAW ALL THE STRANDS TOGETHER.

management of the public services that
are under the responsibility of the state
governments.
03.

WHAT’S NEW
01.

Fiscal imbalances will not be automatically
solved when the Brazilian economy recovers.
Recognizing that fact is essential to choosing
the path that will sustain the economic
growth recovery with new social advances.

02.

The facts and analyses presented contain
important subsidies to find the best solutions
to a crisis detonated by the noncompliance
with the rules governing the budgetary
process.

RESULTS
01.

The escalation of the fiscal crisis in recent
years points to the impossibility of correcting
the imbalances of public accounts without
undertaking an in-depth reform in the process
of preparing, approving and implementing
the budget.

02.

The interference of the federal government
in state budgets has strengthened the
centralization of power and has contributed
to the weakening of states, creating a
hostile environment to the quality of the

The duality of tax regimes established in 1988
to universalize access to welfare, health and
care contributed to constrain the budget and
the imbalance to comply with the social rights
provided for in article 6 of the Constitution,
hiding the thread that can unravel the “fiscal”
ball. Drawing all the strands together means
taking a glimpse at new ways to correct the
budgetary imbalances and disparities and
comply with social priorities.
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A POLÍTICA FISCAL
IDEAL PARA REDUZIR
A INFORMALIDADE
NO BRASIL
THE IDEAL FISCAL
POLICY TO REDUCE
INFORMALITY IN THE
BRAZILIAN LABOR MARKET

O MODELO PREVÊ QUE, REDUZIR ALÍQUOTAS
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS EM SETORES COMO
AGRICULTURA, VESTUÁRIO, MÓVEIS E PAPEL E CELULOSE,
AJUDARIA A AUMENTAR A FORMALIZAÇÃO.

A MODEL PREDICTS THAT REDUCING THE PAYROLL
TAX RATES IN SECTORS SUCH AS AGRICULTURE,
CLOTHING, FURNITURE AND PULP AND PAPER
WOULD HELP INCREASE FORMALIZATION.

AUTORIA
Aloisio Pessoa de Araújo.

AUTHORSHIP
Aloisio Pessoa de Araújo.

PESQUISADORES
Breno Albuquerque e Tiago Cavalcanti.

RESEARCHERS
Breno Albuquerque and Tiago Cavalcanti.

ORGANIZAÇÃO
FGV/EPGE – Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getulio Vargas e
Centro de Economia Aplicada.

ORGANIZATION
FGV’s EPGE Brazilian School of Economics and Finance and Center for Applied Economics.
SUPPORT
Applied Research Fund (FGV).

APOIO
Fundo de Pesquisa Aplicada (FGV).

OBJETIVO

GOAL

Propor um aperfeiçoamento do desenho da política tributária brasileira diante da alta
evasão fiscal e informalidade.

To propose an improvement in the design of taxing policy in Brazil in light of the high rates
of tax evasion and labor market informality.

com maior informalidade e sensíveis a
mudanças de alíquotas, como agricultura;
atividades têxteis; serviços de alojamento
e alimentação; móveis; e papel e celulose.

RAIO X DA PESQUISA
01.

02.

Elaboração de um modelo considerando
diferentes características dos setores
econômicos em relação à produtividade
do trabalho, elasticidade da evasão fiscal
à alíquota do imposto, elasticidade da
substituição da produção e elasticidade
da demanda.

04.

Aplicação do modelo numa situação real de
mudança de alíquota que ocorreu de 1998
para 1999, quando a Cofins passou de 2%
para 3%.
RESULTADOS
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Quanto maior a produtividade, menor a
informalidade. Por exemplo, o setor de
refino de petróleo e gás natural (com 2,1%
de informalidade) tem produtividade mais
de 100 vezes superior ao do setor agrícola
(com 78,6% de informalidade).

02.

Um setor com grandes empresas e alta relação
capital-trabalho, como petróleo e gás natural,
é mais visível à autoridade fiscal e menos
sujeito à evasão. Já um setor como o de artigos
de vestuário, formado por pequenas empresas
e com baixa relação produto-trabalho, é mais
sensível à variação na alíquota.

03.

O governo deve diminuir os tributos
sobre folha de pagamentos em setores

01.

02.

O QUE HÁ DE NOVO
01.

01.

A autoridade fiscal pode compensar perdas
elevando tributos em setores com baixa
informalidade e pouca sensibilidade à perda
fiscal em relação a mudanças de alíquotas,
como petróleo e gás natural; indústria
automotiva; e metalurgia.

KEY POINTS OF THE RESEARCH

02.

O Brasil é um dos países com mais elevados
índices de informalidade do mundo. O estudo
mostra que é possível reduzir alíquotas sobre
folha de pagamentos em determinados
setores para estimular a maior formalização
das atividades produtivas – com perdas
fiscais mínimas (de até 0,5% do PIB).
Por outro lado, a autoridade fiscal pode
aumentar as alíquotas em setores com
menor informalidade para compensar a
perda devido à queda de arrecadação –
em um patamar que não prejudique esses
setores, que são os mais produtivos.

Formulation of a model considering
different characteristics of economic sectors
in relation to: labor productivity, elasticity
of tax evasion to tax rates, elasticity of
substitution of production and elasticity of
demand.

agriculture, textile/apparel, hotel and food
services, furniture, and pulp and paper.
04.

Application of the model in a real rate change
situation, which happened from 1998 to 1999,
when the Confis levy was increased from 2%
to 3%.

WHAT’S NEW
01.

Brazil is one of the countries with the highest
levels of informality in the world. The study
shows that it is possible to reduce the payroll
tax rates in certain sectors to stimulate
formalization of productive activities – with
minimal fiscal losses (up to 0.5% of GDP).

02.

On the other hand, the tax authority can
increase the rates in sectors with lower
informality to offset the loss due to the drop
in revenues – at a level that does not harm
these sectors, which are more productive.

RESULTS
01.

The higher the productivity is, the lower
informality tends to be. For example, the oil
and gas refining sector (with 2.1% informality)
has productivity more than 100-fold greater
than the agricultural sector (with 78.6%
informality).

02.

A sector with large companies and high
capital-labor ratio, such as oil and gas, is more
visible to the tax authority and less subject to
evasion. In turn, a sector like wearing apparel,
formed by many small companies and with
low output-labor ratio, is more sensitive to
variation in the tax rate.

03.

The government should lower the payroll
tax rates in sectors with high informality and
that are sensitive to changes in rates, like

The tax authority can offset the losses by
raising taxes in sectors with low informality
and little sensitivity of fiscal loss in relation
to rate changes, such as the oil and gas,
automotive and metallurgy industries.
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AGILIDADE NO
CÁLCULO DO IMPACTO
DE PROJETOS AMBIENTAIS
AGILITY IN
CALCULATING THE IMPACT
OF ENVIRONMENTAL
PROJECTS

A FERRAMENTA DO CENTRO DE ESTUDOS EM SUSTENTABILIDADE
(GVCES) PERMITE AO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES) AVALIAR RAPIDAMENTE A
ECONOMIA NAS EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA ANTES
DE APROVAR CRÉDITO A EMPREENDIMENTOS.

A TOOL OF THE CENTER FOR SUSTAINABILITY
STUDIES (GVCES) ALLOWS THE BRAZILIAN
DEVELOPMENT BANK (BNDES) TO QUICKLY EVALUATE
THE GREENHOUSE GAS EMISSIONS AVOIDED BEFORE
APPROVING FINANCING FOR PROJECTS.

AUTORIA
Mario Monzoni.

AUTHORSHIP
Mario Monzoni.

PESQUISADORA
Dafne Oliveira Carlos de Morais.

RESEARCHER
Dafne Oliveira Carlos de Morais.

ORGANIZAÇÃO
Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV/
EAESP) e Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces).

ORGANIZATION
FGV’s São Paulo School of Business Administration (EAESP) and Center for Sustainability
Studies (GVces).

APOIO
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Embaixada Britânica e
Iniciativa Regional Climate América Latina (Larci).

SUPPORT
Brazilian Development Bank (BNDES), British Embassy and Latin American Regional Climate
Initiative (Larci).

OBJETIVO

GOAL

Criar uma ferramenta para quantificar emissões de gases de efeito estufa que podem ser
evitadas em projetos financiados pelo BNDES.

To create a tool to calculate the greenhouse gas emissions that can be avoided by
projects financed by BNDES.

RAIO X DA PESQUISA

KEY POINTS OF THE RESEARCH

01.

Estudo com base em metodologias
reconhecidas, aprovadas pela Convenção
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima
(UNFCCC).

dois fluxogramas: um para o cenário
com emissões e outro com o projeto de
mitigação, explicando em qual etapa a
redução de emissões acontece.

01.

Based on methodologies that have been
recognized and approved by the United
Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC).

one for the baseline scenario without
avoided emissions and the other with the
mitigation project, explaining at what step
the reduction of emissions occurs.

02.

Desenvolvimento de metodologias para
calcular emissões evitadas de gases de
efeito estufa de projetos vis à vis cenário de
linha de base.

O QUE HÁ DE NOVO

02.

Development of methodologies to calculate
avoided greenhouse gas emissions of
financed projects.

WHAT’S NEW

03.

Capacitação dos analistas de crédito
do BNDES para usar a metodologia na
avaliação de projetos candidatos ao Fundo
Nacional sobre Mudança do Clima.

01.

Com uma ferramenta de fácil uso, o BNDES
pode estimar a redução de emissões antes
da aprovação do crédito, priorizando
projetos que proporcionam maior mitigação
das mudanças climáticas.

02.

Espera-se que o BNDES inspire outros
bancos a utilizar ferramentas parecidas.

03.

A ferramenta faz com que instituições
financeiras internacionais se sintam mais
confortáveis em fazer aportes para
projetos no Brasil, pois conseguem avaliar
a efetividade da aplicação dos recursos em
projetos que geram emissões evitadas.

03.

RESULTADOS
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01.

O projeto, sob coordenação do GVces, resultou
na criação de 18 metodologias que fazem
quantificação de emissões evitadas. Alguns
exemplos: reciclagem de embalagens de
plástico; restauração de biomas; implantação
e operação de planta a partir de energia solar
ou eólica; aquisição de transformadores;
implantação de sistemas de aluguel de
bicicletas; e captura de biogás.

02.

Fluxogramas desenham as fases em que
as emissões acontecem. Por exemplo,
em um projeto de reflorestamento são

Capacity building of credit analysts of
the BNDES to use the methodology to
evaluate projects that are candidates to
receive financing from the National Fund
on Climate Change.

01.

With a user-friendly tool, the BNDES can
estimate the reduction of emissions before
approving credit, prioritizing projects that
produce greater mitigation of climate change.

02.

It is expected that the results achieved by
the BNDES will inspire other banks to use
similar tools.

03.

The tool will allow international financial
institutions to feel more comfortable in
funding projects in Brazil, because they
will be able to evaluate the effectiveness of
their financing for projects which generates
avoided emissions.

RESULTS
01.

The project, under the coordination of
GVces, has resulted in the development
of 18 methods to quantify the avoided
emissions. Some examples are: recycling
of plastic packaging; restoration of biomes;
construction and operation of plants
using solar or wind power; purchase of
transformers; implementation of bicycle
rental systems; and capture of biogas.

02.

Flowcharts depicting the phases in which
emissions occur. For example, there are
two flowcharts for a reforestation project:
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UM OLHAR SOBRE O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL
A TAKE ON THE BRAZILIAN
SUPREME COURT

O PROJETO SUPREMO EM NÚMEROS ANALISA DEZENAS
DE MILHÕES DE PONTOS DE DADOS PARA MOSTRAR OS
BASTIDORES DA MAIS ALTA CORTE DO PAÍS.
AUTORIA
Joaquim Falcão, Ivar A. Hartmann e Pablo de Camargo Cerdeira.

AUTHORSHIP
Joaquim Falcão, Ivar A. Hartmann and Pablo de Camargo Cerdeira

ORGANIZAÇÃO
Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito Rio) e
Centro de Justiça e Sociedade (CJUS).

ORGANIZATION
FGV’s Rio de Janeiro Law School (Direito Rio) and Center for Justice and Society (CJUS).

APOIO
Fundo de Pesquisa Aplicada (FGV) e Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio
Vargas (FGV/EMAp).

SUPPORT
Applied Research Fund (FGV) and FGV’s School of Applied Mathematics (EMAp).

OBJETIVO

GOAL

Realizar estudos quantitativos para produzir conhecimento inédito sobre o Supremo
Tribunal Federal (STF), permitindo discussões na academia e sociedade civil sobre sua
natureza e papel na democracia brasileira.

To carry out quantitative studies that produce novel knowledge about the Brazilian Supreme
Court (STF), allowing discussion in academia and civil society about its nature and role in
Brazilian democracy.

várias fases dos processos e para a atuação
dos diferentes ministros. Quando foi lançada,
a pesquisa obteve 10 mil downloads em uma
semana.

RAIO X DA PESQUISA
01.

Análises estatísticas com base em cerca de
1,7 milhão de processos, mais de 2 milhões
de decisões, 20 milhões de andamentos,
envolvendo centenas de milhares de
advogados e quase 3 milhões de partes, entre
1988 e 2016.

02.

Estudos sobre a atuação estratégica de
ministros do Supremo, as taxas de sucesso de
atores variados, as durações dos diferentes
tipos de processos, a carga de trabalho do
tribunal, os assuntos e origens dos processos.

03.

Publicação de quatro relatórios temáticos e
mais de uma dezena de artigos acadêmicos
lançados desde 2011.
RESULTADOS

01.

O primeiro relatório Supremo em Números
revelou que, entre 1988 e 2010, em apenas
0,5% das ações, o Supremo atuava como corte
constitucional – e que o Poder Executivo foi o
principal usuário do Supremo, responsável por
90% dos processos.

02.

O segundo relatório mostrou que, entre
2010 e 2012, os estados de São Paulo,
Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande
do Sul dominaram a pauta do Supremo,
respondendo por 60% dos processos novos.
O principal assunto dos processos novos
no tribunal em 2012 foi servidores públicos,
com cerca de 1 em cada cinco 5 processos. O
maior aumento de processos foi em relação
ao direito do consumidor.

03.
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THE SUPREME COURT IN NUMBERS PROJECT ANALYZES TENS
OF MILLIONS OF DATA POINTS TO SHOW HOW THE INNER
WORKINGS OF BRAZIL’S HIGHEST COURT

O terceiro relatório evidenciou a morosidade
da corte criando índices de duração para

04.

05.

O quarto relatório, de 2015, avaliou a atuação
do Ministério Público (MP) estadual e federal
no STF. O MP estadual de São Paulo é o que
tem o maior volume de processos (mais
de 3 mil entre 2009 e 2013), seguido por
Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Os MPs
melhoraram consistentemente suas taxas de
sucesso em recursos no Supremo. Em 2013
um réu condenado pelo Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, responsável pela Lava
Jato, tinha 1% de chance de ver o Supremo
reverter sua condenação em recurso.
Artigos acadêmicos usaram dados do projeto
para desvendar práticas dos ministros que
eram previamente desconhecidas para a
sociedade civil. Um dos artigos mostrou que
pedidos de vista são usados como uma forma
de vetar unilateralmente o julgamento de casos
importantes – causando atrasos que chegam
a mais de 12 anos. Outro trabalho comprovou
que os ministros copiam e colam suas próprias
decisões: aproximadamente um terço das
decisões, fazendo com que 20% de uma decisão
seja idêntica à outra do mesmo ministro.

01.

O Supremo em Números utiliza tecnologia de
ponta desenvolvida e gerida por uma equipe
multidisciplinar,
produzindo
relatórios,
artigos e softwares que contribuem para o
debate nacional sobre o Judiciário de maneira
pioneira no Brasil e no mundo.

Statistical analysis of roughly 1.7 million cases,
over 2 million decisions, 20 million docket
entries, involving thousands of lawyers and
nearly 3 million parties, between 1988 and
2016.

02.

Studies on the strategic behavior of Justices,
success rate of various actors, the duration
of different cases, the Court’s workload, the
topics and origins of cases.

03.

Four theme reports published and more than
ten academic articles released since 2011.
RESULTS

01.

The first “Supreme Court in Numbers” report
revealed that between 1988 and 2010, the
Court acted as a constitutional court in only
0.5% of the cases – and that the executive
branch was the main user of the STF,
responsible for 90% of the cases.

02.

The second report showed that between
2010 and 2012, the states of São Paulo, Minas
Gerais, Rio de Janeiro and Rio Grande do Sul
dominated the STF’s docket, accounting for
60% of new cases. The main subject of new
cases in 2012 was public servants, amounting to
roughly 1 in every 5 cases. The greatest increase
in new cases was in the area of consumer rights.

O QUE HÁ DE NOVO
01.

was published, the report was downloaded
10 thousand times in one week.

KEY POINTS OF THE RESEARCH

03.

The third report evidenced the Court’s
sluggishness by creating indices of the
duration of different phases and of the timing
performance of different Justices. When it

04.

The fourth report, in 2015, evaluated the
activities of the state and federal prosecution
offices arguing cases before the STF. The São
Paulo office had the largest volume of cases
(more than 3 thousand between 2009 and
2013), followed by Minas Gerais and Rio Grande
do Sul. The prosecution has consistently
increased its success rate in appeals at the
Court. In 2013 a defendant convicted by the
Appeals Court of the 4th Circuit, which rules
on Lava Jato cases, had a 1% chance of having
the STF overturn the conviction on appeal.

05.

Academic articles have used data from the
project to uncover practices by the Justices
that were previously concealed from civil
society. One of them showed that they use
requests to view the case as a means of
unilaterally vetoing the trial of important cases
– sometimes delaying them for over a dozen
years. Another paper proved that Justices
copy and paste their opinions: roughly a third
of rulings, causing 20% of an opinion to be
identical to another by the same Justice.
WHAT’S NEW

01.

The Supreme Court in Numbers employs
cutting-edge technology developed and
managed by a multidisciplinary team,
producing reports, articles and software
that contribute to the debate on the
Judiciary in an effort that is one of a kind in
Brazil and the world.
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FGV IN
2015

PRESIDENTE / PRESIDENT
CARLOS IVAN SIMONSEN LEAL
VICE-PRESIDENTES / VICE PRESIDENTS
FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES (LICENCIADO/
ON LEAVE)
MARCOS CINTRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
SERGIO FRANKLIN QUINTELLA

13º

THINK TANK ENTRE OS
MELHORES DO MUNDO,
PELO GLOBAL GO TO THINK
TANKS INDEX REPORT 2015

RANKED 13TH BEST THINK
TANK IN THE WORLD,
ACCORDING TO THE 2015
GLOBAL GO TO THINK
TANK INDEX REPORT

FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS
(FGV)

7º ANO
CONSECUTIVO
CONSIDERADA O
MAIOR THINK TANK DA
AMÉRICA LATINA

Com atuação também em áreas de Informação
e Pesquisa – acadêmica e aplicada –, com mais
de 90 centros de estudo, contribuindo para os
alicerces de uma economia bem fundamentada,
a FGV é reconhecida, pelo sétimo ano, como o
maior centro de conhecimento (think tank) da
América Latina. É também um dos melhores do
mundo (assumindo o 13º lugar em 2015), segundo
o Global Go To Think Tank Index Report 2015,
figurando na lista por oito anos consecutivos.

PROJETOS E
ASSESSORIAS TÉCNICAS

LEADER OF BRAZILIAN MINISTRY
OF EDUCATION’S (MEC)
GENERAL COURSES INDEX
(IGC), TAKING THE FIRST THREE
POSITIONS

2.854 / 2,854

TECHNICAL PROJECTS AND
ADVISORY

121.445 / 121,445
ALUNOS DE EDUCAÇÃO
EXECUTIVA E CONTINUADA
STUDENTS OF EXECUTIVE
AND CONTINUING EDUCATION

PRODUÇÕES INTELECTUAIS
DE PROFESSORES,
PESQUISADORES E TÉCNICOS

3.591 / 3,591

ACADEMIC PUBLICATIONS BY
PROFESSORS, RESEARCHERS
AND TECHNICIANS

UNDERGRADUATE STUDENTS

ALUNOS DE GRADUAÇÃO

1.341 / 1,341

657 / 657
EVENTOS PROMOVIDOS E
COPROMOVIDOS

GRADUATE STUDENTS

PELA
5ª VEZ

EVENTS ORGANIZED AND COORGANIZED

443 / 443

ELECTED AS ONE OF THE BEST
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
IN THE WORLD FOR THE 5TH TIME,
BY THE GLOBAL EMPLOYABILITY
RANKING

A FGV está presente em mais de 100 cidades
do Brasil, além dos núcleos no Rio de Janeiro,
São Paulo e em Brasília, através de uma rede de
instituições conveniadas, parceiras do Instituto
de Desenvolvimento Educacional (FGV/IDE), e
oferece cursos de graduação, educação continuada,
executiva, especialização, MBA – presenciais ou a
distância –, mestrado e doutorado.

305 / 305

NO RANKING NACIONAL DO
ÍNDICE GERAL DE CURSOS
(IGC) DO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO (MEC), OCUPANDO
OS TRÊS PRIMEIROS LUGARES

CONSIDERED LATIN AMERICA’S
TOP THINK TANK FOR THE 7TH
CONSECUTIVE YEAR

ELEITA UMA DAS MELHORES
INSTITUIÇÕES DE ENSINO
SUPERIOR DO MUNDO PELO
GLOBAL EMPLOYABILITY RANKING

Fundada em 1944, a Fundação Getulio Vargas
nasceu com o objetivo de promover o
desenvolvimento socioeconômico do Brasil
por meio da formação de administradores
qualificados, nas áreas pública e privada. Ao longo
do tempo, a FGV ampliou sua atuação para outras
áreas do conhecimento, como Ciências Sociais,
Direito, Economia, História e, mais recentemente,
Matemática Aplicada, sendo referência em
qualidade e excelência, com suas oito escolas.

LÍDER

ALUNOS DE MESTRADO

ALUNOS DE DOUTORADO

425 / 425
LIVROS EDITADOS
BOOKS PUBLISHED

Founded in 1944, Fundação Getulio Vargas was
created with the aim of promoting the social and
economic development of Brazil, through the
education of qualified administrators in both the
public and private spheres. Over time, FGV has
expanded its activities to other areas of knowledge,
such as social sciences, law, economics, history
and, most recently, applied mathematics, which is
a benchmark in quality and excellence in all of its
eight schools.

DOCTORATE STUDENTS

339 / 339
ESTUDOS E PESQUISAS
REGULARES
REGULAR STUDIES AND
RESEARCH PROJECTS

FGV is present in over 100 Brazilian cities, in
addition to its centers in Rio de Janeiro, São
Paulo and Brasília, through a network of affiliated
institutions, partners of the Institute for Educational
Development (IDE), and offers undergraduate
courses, continuing education, executive training,
specialization, MBA (in person or distance learning),
master’s and doctorate courses.

Also active in the areas of Information and Research,
both Applied and Academic, with more than 90
study centers contributing to the consolidation of
a sound economy, FGV has been recognized as
the top think tank in Latin America for the seventh
year running. It is also one of the best in the world
(ranked 13th in 2015), according to the Global Go To
Think Tank Index Report, and has been included in
the list for eight consecutive years.
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ESCOLA DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CPDOC

DIRETOR

DEAN

CELSO CASTRO

CELSO CASTRO
Nascido há 40 anos, o Centro de Pesquisa e Documentação de História

Founded 40 years ago, the Center for Research and Documentation

Contemporânea do Brasil (CPDOC) foi criado com o objetivo de abrigar

of Brazilian Contemporary History (CPDOC) was created to store

e produzir fontes documentais relevantes para a história brasileira.

and produce documentary sources, considered to be relevant for

Mais tarde, nos anos 2000, deu origem à Escola de Ciências Sociais

Brazilian History. In the 2000s, it established to the School of Social

(FGV/CPDOC), com a inclusão do ensino em suas atividades. A escola

Sciences (CPDOC), adding teaching to its curriculum. The institution

é uma das instituições de referência em pesquisa e na organização e

is a reference in researching, organizing and protecting the private

preservação de documentos privados de personagens públicos, cujos

documents of public figures, which are records of Brazil’s political,

registros contam a história política, econômica, social e cultural do

economic, social and cultural history, as well as the country’s foreign

Brasil, além da trajetória das relações internacionais do país.

relations over time.

Cursos de graduação em História e Ciências Sociais, mestrado
profissional, mestrado acadêmico e doutorado.

Undergraduate degrees in History and Social Sciences, professional
and academic master’s degrees and PhDs.

8º lugar no Índice Geral de Cursos (IGC) do Ministério da
Educação (MEC).

It is ranked 8th in the Brazilian Ministry of Education’s (MEC)
General Courses Index (IGC).

Nota máxima no Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes (Enade), nos cursos de Ciências Sociais e História.

Science and History courses achieved the top score in the
National Student Performance Exam (Enade).

Sua revista Estudos Históricos possui conceito máximo (A1) na
avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes).

The School’s Journal of Historical Studies earned the highest
score (A1) in an evaluation by the Coordination for the
Improvement of Higher Education Personnel (Capes).

Vencedora do Prêmio Luiz Beltrão de Ciências da Comunicação,
na categoria Instituição Paradigmática.

Winner of the Luiz Beltrão Communication Sciences Award,
under the Paradigmatic Institution category.

Mais de 1,7 milhão de
documentos manuscritos,
impressos e audiovisuais
Mais de 6 mil verbetes do
Dicionário Histórico-Biográfico
Brasileiro, editado e atualizado
desde 1984

Organização de 57
eventos acadêmicos

75 alunos de graduação

Over 1.7 million
manuscripts, printed and
audiovisual documents

More than 6,000 entries in the
Brazilian Historical-Biographical
Dictionary, edited and updated
since 1984

Acordos de cooperação
com mais de 15 institutos
internacionais de pesquisa
e ensino superior
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75 undergraduate students

More than 6,000 hours of
oral history on record
30 alunos de doutorado

200 arquivos pessoais
de personagens públicos
da história contemporânea
brasileira

57 academic events
organized

68 graduate students

68 alunos de mestrado
Mais de 6 mil horas
gravadas de história oral

SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES

CPDOC

23 dissertações de
mestrado aprovadas

7 teses de doutorado aprovadas

30 PhD students
200 personal files of
public figures in Brazilian
contemporary history

Cooperation agreements
with over 15 international
research and higher
education institutes

23 master’s degree
essays approved

7 PhD theses approved

FGV IN 2015
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ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO

DIREITO RIO

DIRETOR

DEAN

JOAQUIM FALCÃO

JOAQUIM FALCÃO
Criada em 2002, a FGV Direito Rio tem como missão oferecer ao país

Created in 2002, FGV’s Rio de Janeiro Law School (Direito Rio) has the

um novo modelo de ensino jurídico, capaz de produzir lideranças

mission to offer the country a new legal education model, capable of

capazes de pensar e promover soluções para o Brasil. A escola divide

producing leaders with the ability to think of and deliver solutions for

sua atuação entre ensino e pesquisa, norteada por quatro grandes

Brazil. The School divides its activities between instruction and research,

pilares: ação legislativa, compromisso social, internacionalização

guided by the four great pillars of legislative action, social commitment,

e inovação. Atualmente, é referência nacional em carreiras jurídicas

internationalization and innovation. The School is currently a national

públicas e em Direito Empresarial, reconhecida por contar com uma

benchmark institution in terms of public legal careers and corporate law,

metodologia plenamente participativa e dinâmica.

recognized for its fully participatory and dynamic methodology.

Undergraduate, master’s and postgraduate courses.
Cursos de graduação, mestrado e pós-graduação.
First Brazilian academic master’s degree in Regulatory Law.
Primeiro mestrado acadêmico em Direito da Regulação do Brasil.
3x nota máxima na avaliação do Ministério da Educação (MEC).

Awarded top score three times following assessment by the Ministry
of Education (MEC).

Nota máxima no Guia do Estudante (GE).

Top score in the Brazilian Student Guide (GE).

Tripla Certificação do Selo ISO 9001 na graduação e pós-graduação.

Triple ISO 9001 certification in graduate and postgraduate categories.

1º lugar entre todos os cursos de Direito de faculdades privadas do
Brasil no XIV, XV e XVI Exame da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB).

1st place among all Brazilian private law school courses in the XIV,
XV and XVI OAB (Brazilian Bar Association) Examination.

1º lugar entre todos os cursos de Direito, públicos e privados, do
Rio de Janeiro em 3 dos 4 últimos exames da OAB (XIV, XV e XVI).

FGV EM 2015

1st place among all public and private law school courses in Rio de
Janeiro in 3 of the 4 last OAB exams (XIV, XV and XVI).

Revista de Direito Administrativo (RDA) como publicação jurídica
em 1º lugar no ranking da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes) pela segunda vez consecutiva.

Revista de Direito Administrativo (‘Administrative Law Review’)
placed 1st in the legal publication category for the second consecutive
time in the Brazilian Federal Agency for the Support and Evaluation
of Graduate Education (Capes) rankings.

Certificada pelo Selo OAB Recomenda em todas as suas edições.

All editions certified by the OAB Seal of Recommendation.

Única faculdade de Direto no Brasil com intercâmbio com Columbia
e Yale.

Only Law faculty in Brazil with an exchange program with Columbia
and Yale.

Principal Banco de Dados sobre o Supremo e o Superior Tribunal
de Justiça do Brasil.

Principal Database on Brazil’s Supreme and Superior Courts of
Justice.

Programas de
intercâmbio com mais
de 30 universidades
estrangeiras renomadas
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RIO DE JANEIRO LAW SCHOOL

DIREITO RIO

More than 850 intellectual
productions by professors,
researchers and technical
experts

Mais de 850 produções
intelectuais de professores,
pesquisadores e técnicos

Exchange programs with
more than 30 prestigious
universities overseas

37 eventos promovidos
e copromovidos

1,500 executive education
students
347 undergraduate
students

Mais de 50 artigos de
análise de conjuntura
jurídica, por ano, na
grande mídia brasileira e
internacional

1.500 alunos de
educação executiva

More than 50 analytical
articles on legal matters
published, each year, in
Brazilian and international
media

Mais de 25 publicações
lançadas no ano

347 alunos de graduação

More than 25 publications
launched over the year

37 events organized and
co-organized
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ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO
FGV EM 2015

DIREITO SP

DIRETOR

DEAN

OSCAR VILHENA VIEIRA

OSCAR VILHENA VIEIRA

Fundada em 2005 para atender às demandas do atual mercado,

Created in 2005 to meet the demands of the current market and

formando uma nova geração de juristas, a FGV Direito SP prepara

produce a new generation of Jurists, Direito SP prepares its students

seus alunos para atuar nas esferas pública e privada e dialogar com

to excel in both the public and private sectors and interact with other

outros campos do conhecimento, a fim de que possam influenciar

fields of knowledge, in order to positively influence the legal scenario in

positivamente o cenário jurídico no Brasil e no exterior. Com uma

Brazil and abroad. With an innovative educational proposal, the school

proposta pedagógica inovadora, a escola tem atuação na produção

is active in producing knowledge with research groups and centers, with

de conhecimento com núcleos e grupos de pesquisa, com alcance

significant reach within the country.

SÃO PAULO LAW SCHOOL
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DIREITO SP

expressivo no país.

Cursos de graduação, mestrado acadêmico, mestrado profissional
e pós-graduação.

Undergraduate programs, academic master’s degree,
professional master’s and postgraduate degrees.

Nota máxima na avaliação do Ministério da Educação (MEC).

Top score in the Brazilian Ministry of Education (MEC) evaluation.

Supremo em Pauta: parceria com o jornal O Estado de São Paulo
para analisar a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF).

The Supreme Court agenda: partnership with the O Estado de São
Paulo newspaper, to analyze the situation of the Supreme Court (STF).

1º lugar entre as instituições privadas no XVII Exame da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB).

1st place among private institutions in the XVII OAB (Brazilian
Bar Association) Examination.

1º lugar na Regional Sudeste da Competição Brasileira de
Arbitragem (Moot Court).

1st place in the Brazilian Arbitration Competition (Moot Court)
of the southeast region.

Primeiro mestrado profissional em Direito do Brasil.

First Brazilian Professional Master in Law.

Certificada pelo Selo OAB Recomenda.

Certified by the OAB Seal of Recommendation.

3x considerado o mestrado mais inovador da América Latina,
segundo ranking do Financial Times.

Ranked three times the most innovative master’s program in
Latin America according to the Financial Times.

Acordos de cooperação
com mais de 40 institutos
internacionais de pesquisa
e ensino superior

2º lugar na III Edición del
Concurso CPI: Simulación
Judicial ante la Corte
Penal Internacional

Cooperation agreements
with over 40 international
research and higher
education institutes

2nd prize in the III
Edición del Concurso
CPI: Simulación Judicial
ante la Corte Penal
Internacional

Mais de 750
produções intelectuais
de professores,
pesquisadores e técnicos

116 eventos promovidos
e copromovidos

Over 750 academic
publications by professors,
researchers and technical
experts

116 events organized and
co-organized
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ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO
FGV EM 2015

EAESP

DIRETOR

DEAN

LUIZ ARTUR LEDUR BRITO

LUIZ ARTUR LEDUR BRITO

Fundada em 1954, com a colaboração da Michigan State University, a

Founded in 1954 with the collaboration of Michigan State University,

FGV/EAESP tem sua qualidade e excelência no ensino reconhecidas

EAESP has its quality and excellence in teaching recognized worldwide,

mundialmente por ser um centro de alto nível na pesquisa em

and is an acknowledged first-rate Business Administration research

administração e na formação de líderes. Escola mais internacionalizada

center, training and preparing leaders. Being the most internationally-

do país, a EAESP detém hoje três das principais acreditações

oriented school in the country, EAESP currently holds three of the

internacionais, conhecidas como “tríplice coroa”, que atestam a

leading international accreditations, known as the “triple crown”, which

excelência do ensino, verificando a adequação a um elevado padrão

attests to the excellence of its teaching and confirms its adherence to

de qualidade. Entre as quase 15 mil escolas de negócios do mundo,

high quality standards. Among the nearly 15,000 business schools in the

apenas cerca de 70 possuem as três acreditações.

world, only about 70 have all three accreditations.

Cursos de graduação em Administração de Empresas e
Administração Pública, vários mestrados profissionais, educação
executiva e programas de mestrado/doutorado acadêmicos em
Administração de Empresas e Administração Pública e Governo.

Undergraduate programs in Business Administration and Public
Administration, several master’s degrees, executive education
and academic master’s/doctorate programs in Business
Administration and Public Administration and Government.

Única do Brasil a possuir tripla acreditação internacional:
Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB),
European Quality Improvement System (EFMD) e Association of
MBAs (Amba).

The only school in Brazil to have achieved triple international
accreditation: Association to Advance Collegiate Schools of
Business (AACSB), European Quality Improvement System
(EFMD) and Association of MBAs (Amba).

One MBA eleito o melhor MBA Executivo da América Latina
pelo Financial Times.

The OneMBA program named the best Executive MBA in Latin
America by the Financial Times.

MBA eleito, pela segunda vez, o melhor do Brasil pelo ranking
da revista América Economia.

MBA named as the best in Brazil for the second time by América
Economia magazine.

Escola mais internacionalizada do país, com mais de 100
parcerias com instituições estrangeiras de renome internacional,
em todos os continentes.

Most internationally-oriented school in Latin America, holding
over 100 partnerships with globally-renowned foreign institutions
across all continents.

Mais de 330 produções
intelectuais de professores,
pesquisadores e técnicos

547 alunos de programas de
especialização

Over 330 academic
publications by professors,
researchers and technical
experts

547 students in
specialization programs

173 eventos promovidos e
copromovidos

267 alunos de doutorado

173 events organized and
co-organized

267 PhD students

2.351 alunos de graduação

103 dissertações de
mestrado aprovadas

2,351 undergraduate students

103 master’s degree
essays approved

330 alunos de mestrado

27 teses de doutorado
aprovadas

330 graduate students

27 PhD theses approved

SÃO PAULO SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
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ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS

EBAPE

DIRETOR

DEAN

FLAVIO CARVALHO DE VASCONCELOS
Com mais de 60 anos de existência, a FGV/EBAPE foi a primeira

In existence for more than 60 years, EBAPE was the first School of

Escola de Administração do Brasil e da América Latina, inicialmente

Administration in Brazil and Latin America, initially focused on Public

com ênfase em Administração Pública. Desde sua criação, tem

Administration. Ever since its creation, it has been responsible for producing and

sido responsável pela produção e disseminação de conhecimento,

disseminating knowledge, encouraging research and producing professionals

incentivo à pesquisa e pela formação de profissionais qualificados

qualified to hold positions of leadership in a corporate management, public

para atuar em posições de liderança na gestão empresarial, pública e

administration or academic environment. The school oversees one of the

na área acadêmica. Um dos mais importantes e influentes periódicos

Public Administration sector’s most important and influential journals – the

da área de Administração Pública está sob sua gestão – a Revista de

Journal of Public Administration (Revista de Administração Pública – RAP, in

Administração Pública (RAP) – que existe há mais de 45 anos.

Portuguese) – that has existed for more than 45 years.

Cursos de graduação presencial e a distância (EaD), mestrado
profissional, mestrado acadêmico e doutorado.

Classroom and distance learning (EaD) undergraduate programs,
professional master’s, academic master’s and PhD courses.

3x a melhor Escola de Administração do Brasil, segundo o
Índice Geral de Cursos (IGC) do Ministério da Educação (MEC).

Named best School of Administration in Brazil three times, according
to the Ministry of Education’s (MEC) General Index of Courses (IGC).

Nota máxima no Guia do Estudante (GE) na graduação presencial.

Top score for classroom based undergraduate studies, according
to the Brazilian Student Guide (GE).

Cadernos EBAPE.BR com conceito A2 na avaliação da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes).
MBA Executivo da FGV/EBAPE em parceria com mais 4 escolas
de negócios – Krannert Graduate School of Management of
Purdue University (Estados Unidos), TIAS School for Business
and Society (Holanda), CEU Business School (Hungria) e
Tianjin University (China) – foi eleito o melhor da América
Latina pela The Economist.

Mais de 130 produções
intelectuais de professores,
pesquisadores e técnicos

FGV EM 2015

317 alunos de mestrado

Online ‘Cadernos EBAPE.BR’ journal (Brazilian School of Public
and Business Administration Journal) classified as A2, following
assessment by the Brazilian Federal Agency for the Support and
Evaluation of Graduate Education (Capes).
EBAPE Executive MBA course in partnership with four other
business schools – Krannert Graduate School of Management of
Purdue University (USA), TIAS School for Business and Society
(Netherlands), CEU Business School (Hungary) and Tianjin
University (China) – named best in Latin America by The Economist.

More than 130 intellectual
productions by professors,
researchers and technical experts

317 graduate students

18 eventos promovidos
e copromovidos

57 alunos de doutorado

18 events organized and
co-organized

57 PhD students

Mais de 1.600 alunos na
graduação tecnológica (EaD)

134 dissertações de
mestrado aprovadas

More than 1,600
technological undergraduate
students (distance learning)

134 master’s theses
approved

11 teses de doutorado
aprovadas

192 undergraduate
students

11 PhD theses approved

192 alunos na graduação
presencial
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ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO

EESP

DIRETOR

DEAN

YOSHIAKI NAKANO

YOSHIAKI NAKANO
Criada em 2004, a FGV/EESP tem como objetivo contribuir para o

Established in 2004, the purpose of EESP is to contribute to the

desenvolvimento do país através do conhecimento da realidade

development of the country, by understanding Brazilian reality and

brasileira e do fortalecimento da identidade nacional. A escola é um

strengthening national identity. The school is a center of excellence

centro de excelência na pesquisa e no ensino das ciências econômicas

in research and teaching of Economics in Brazil, acknowledged and

no Brasil, sendo reconhecida nacional e internacionalmente pelas mais

accredited by several local and foreign organizations.

diversas organizações.

Cursos de graduação, mestrado profissional, mestrado
acadêmico, doutorado, educação continuada e especialização.

Undergraduate courses, professional master’s, academic master’s,
doctorate, continuing education and specialization programs.

Melhor escola do país, segundo o Índice Geral de Cursos (IGC)
do Ministério da Educação (MEC).

It is the best school in the country, according to the Brazilian
Ministry of Education’s (MEC) General Index of Courses (IGC).

Melhor curso entre todos os cursos de graduação do Brasil pelo
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).

Rated the best course among all undergraduate courses in Brazil by
Enade– National Exam for the Assessment of Student Performance.

1º lugar do Brasil no ranking da Ideas Economic and Financial
Research nos últimos 10 anos.

Rated 1st place in Brazil in the Ideas Economic and Financial
Research ranking over the last 10 years.

Notas máximas na avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes) para os cursos de mestrado
acadêmico, mestrado profissional e doutorado em Economia.

Top scores in the Capes assessment – Coordination for the Improvement
of Higher Education Personnel, for its academic master’s, professional
master’s and doctorates programs in Economics.

12 Centros de Estudos
e Pesquisa

273 alunos de
mestrado, sendo:

12 Study and Research
Centers

48 de mestrado acadêmico
Mais de 120 pesquisas em
andamento nos centros
de estudos

205 de mestrado profissional
em Economia
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48 alunos de doutorado

273 graduate students,
of which:
48 are academic master’s

More than 120 ongoing
research projects in the
Study Centers

20 de mestrado profissional
em Agronegócio
Mais de 270 produções
intelectuais de
professores, pesquisadores
e técnicos

SÃO PAULO SCHOOL OF ECONOMICS

EESP

205 professional master’s in
Economics
20 professional master’s in
Agribusiness

Over 270 academic
publications by professors,
researchers and technical
experts

48 PhD students

153 eventos promovidos
e copromovidos

112 dissertações de mestrado
acadêmico e mestrado
profissional em Economia e
Agronegócio aprovadas

153 events organized and
co-organized

112 dissertation for academic
master’s and professional
master’s in Economics and
Agribusiness approved

164 alunos de graduação

7 teses de doutorado

164 undergraduate students

7 PhD theses approved
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ESCOLA BRASILEIRA DE ECONOMIA E FINANÇAS

EPGE

DIRETOR

DEAN

RUBENS PENHA CYSNE

RUBENS PENHA CYSNE

Fundada em 1961, a FGV/EPGE é referência na formação de profissionais

Founded in 1961, EPGE is a reference in the training of economics

de Economia no Brasil, contribuindo para elaboração de políticas

professionals in Brazil, contributing to the creation of economic and

econômicas, fiscais e promovendo o desenvolvimento do país. A

fiscal policies and promoting the country’s development. The school

escola incentiva seus professores e alunos a se dedicarem à pesquisa,

encourages its professors and students to devote themselves to

apresentando seus trabalhos nos principais periódicos científicos da área

research, presenting their work in major scientific journals and centers

econômica e centros de estudo em Economia e negócios do mundo

of economics and business studies around the world.

Cursos de graduação, mestrado acadêmico, mestrado profissional
e doutorado.

Undergraduate programs, academic master’s degree, professional
master’s and post-graduate degrees.

Nota máxima do Ministério da Educação (MEC) nas avaliações de
graduação, mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado.

Top score in Brazilian Ministry of Education (MEC) evaluations of
undergraduate programs, academic master’s degrees, professional
master’s and doctorate degrees.

Nas seis avaliações do Índice Geral de Cursos (IGC) até agora
realizadas pelo MEC, incluindo mais de 2.100 Instituições de
Educação Superior (IES), situou-se em 1º lugar três vezes e em 2º
lugar nas vezes restantes.
Nota máxima no Guia do Estudante (GE) em todas as avaliações
efetuadas.

Top score in the Brazilian Student Guide (GE) in all evaluations
conducted so far.

1º lugar na América Latina entre departamentos de pós-graduação
em Economia pelo ranking da Universidade de Tilburg.

Ranked 1st place in Latin American post-graduate Economics
departments according to the University of Tilburg’s ranking.

Tem em seus quadros os quatro únicos fellows brasileiros da
Econometric Society, a mais importante instituição internacional
em Economia.

The four Brazilian fellows of the Econometric Society, the most
important international institution in economics, are part of FGV’s staff.

Acordos de cooperação de graduação com mais de 20 institutos
internacionais de pesquisa e ensino superior e intercâmbio
docente e discente na pós com os mais destacados departamentos
de Economia do mundo.
Publica a Revista Brasileira de Economia (RBE) desde os anos 1950.
A RBE é a mais antiga e importante publicação de Economia do
Brasil e a segunda mais antiga da América Latina.
Publicação docente nos mais destacados periódicos da profissão.

Especificamente, em 2015:
2 artigos classificados em
1º lugar no 37º Encontro
Brasileiro de Econometria e
um artigo classificado em 1º
lugar no prêmio Mercado de
Capitais da Anbima
Mais de 120 professores
internacionais visitaram a
escola, entre eles, laureados
com o Prêmio Nobel em
Ciências Econômicas
Mais de 40 eventos nacionais
e internacionais promovidos,
versando sobre questões
aplicadas, mas também
na fronteira da pesquisa
internacional
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In the six General Index Rating of Courses (IGC) performed by MEC
so far, including more than 2,100 higher education institutions, it
achieved 1st place three times and 2nd place in the other evaluations.

BRAZILIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND FINANCE

EPGE

Graduation cooperation agreements with more than 20 international
research and higher education institutes, and student and professor
exchanges in post-graduation with the most prominent Economics
departments in the world.
Publisher of the Brazilian Economic Journal (RBE) since the 1950’s.
RBE is the oldest and most important Economics publication in
Brazil, and the second oldest in Latin America.
Publications by FGV professors in the most prominent journals of
the profession.

Specifically in 2015:
7 projetos aprovados por
meio da Rede de Pesquisa e
Conhecimento Aplicado
155 alunos de graduação

191 alunos de mestrado

40 alunos de doutorado
61 dissertações de
mestrado aprovadas
7 teses de doutorado
aprovadas

Two articles classified in 1st place
in the 37th Brazilian Meeting on
Econometrics and an article
classified in 1st place at the
Prêmio Anbima de Mercado de
Capitais award
More than 120 international
teachers visited the School,
including Nobel Prize winners
in Economics
More than 40 national and
international events organized,
focusing on applied issues,
and also on the frontiers of
international research

7 projects approved by the
Knowledge and Applied
Research Network (RPCAP)
155 undergraduate students

191 graduate students

40 PhD students
61 master’s degree
essays approved
7 PhD theses approved
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ESCOLA DE MATEMÁTICA APLICADA
FGV EM 2015

EMAp

DIRETORA

DEAN

MARIA IZABEL TAVARES CAMACHO

MARIA IZABEL TAVARES CAMACHO

A FGV/EMAp foi criada em 2011 com o objetivo de promover o

EMAp was created in 2011 with the objective of promoting a

desenvolvimento de uma matemática contemporânea, adaptada aos

contemporary approach to mathematics, adapted to the challenges of

desafios da era da informação e do conhecimento. Atenta à crescente

the information and knowledge era. Aware of the growing demand in the

demanda no mercado de trabalho por profissionais capazes de utilizar

market for professionals, capable of utilizing ever-more sophisticated

técnicas matemáticas e modelos computacionais cada vez mais

mathematical techniques and computational models, the School

sofisticados, a escola prepara seus alunos para atuarem em setores

grooms its students for careers in the strategic sectors of public and

estratégicos de organizações públicas e privadas, além de qualificá-

private organizations, as well as qualifying them for academic research

los para pesquisas acadêmicas e projetos de consultoria.

and consultancy projects.

Cursos de graduação e mestrado acadêmico.

Undergraduate and academic master’s courses.

Lançamento da plataforma InfoDengue.

Launch of the InfoDengue platform.

Convênios e parcerias: Institut National de Recherche en
Informatique et en Automatique (Inria), Instituto Militar de
Engenharia (IME) e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Agreements and Partnerships: Institut National de Recherche
en Informatique et en Automatique (Inria), Instituto Militar de
Engenharia (IME) and Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Parceria com a PSR Consultoria no projeto de pesquisa aplicada
“Otimização integrada de produção de energia elétrica e usos
múltiplos da água”.

Partnership with PSR Consultoria in the applied research project
entitled “Integrated Optimization of Electric Energy Production
and the Multiple Uses of Water”.

Promoção do evento com o matemático Artur Ávila,
contemplado com medalha Fields em 2014.

Promotion of an event with mathematician Artur Ávila, one of
the winners of the Fields Medal in 2014.

40 produções intelectuais
de professores, pesquisadores
e técnicos

48 alunos de graduação

40 intellectual productions by
professors, researchers and
technical experts

48 undergraduate students

10 eventos promovidos ou
copromovidos

44 alunos de mestrado

10 events organized and
co-organized

44 graduate students

SCHOOL OF APPLIED MATHEMATICS
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EDITORA FGV

FGV PUBLISHER

DIRETORA

DIRECTOR

MARIETA DE MORAES FERREIRA

MARIETA DE MORAES FERREIRA

Criada em 1974, a Editora FGV tem como missão divulgar as obras
das diversas áreas do conhecimento, sempre com a preocupação de
contribuir para a melhoria do ensino e da educação no país. O catálogo
de publicações abrange áreas como Administração, Economia, Direito,
Antropologia, Sociologia, Arquivologia, Ciência Política e História,
privilegiando e incentivando autores da FGV, bem como pensadores
da comunidade acadêmica brasileira e do exterior. A Editora tem suas
obras adotadas por instituições de ensino de todo o país, atendendo
também aos setores empresarial e governamental, que atestam sua
preocupação com a qualidade.
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Founded in 1974, FGV Publisher’s mission is to promote the works of
multiple fields of knowledge, based on the primary goal of improving
the country’s education. The publisher’s catalog covers areas such as
Administration, Economics, Law, Anthropology, Sociology, Archival
Science, Political Science and History, prioritizing and encouraging
FGV authors, as well as the academic community in Brazil and abroad.
Educational institutions across the country, as well as business and
Government sectors, use the Publisher’s works, showing its concern
with quality.

Mais de 600 livros disponíveis no
catálogo atual

Over 600 books
currently available

500 e-books disponíveis no site e em outras
plataformas nacionais e internacionais

500 e-books available on the website and
national and international platforms

Parceria com editoras acadêmicas para venda
de e-books no site, com mais de 70 títulos

Partnership with academic publishers to sell e-books
on the website, featuring more than 70 titles

Mais de 90 mil downloads de
e-books gratuitos

Over 90,000 free e-book
downloads

Presença nas feiras de livros mais
importantes do Brasil e do mundo,
como a Feira de Frankfurt

Participation in the most important
book fairs in Brazil and abroad,
such as the Frankfurt Fair
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FGV PROJETOS

FGV PROJETOS

DIRETOR

DIRECTOR

CESAR CUNHA CAMPOS

CESAR CUNHA CAMPOS

Fundada em 1996, a FGV Projetos é a unidade de assessoria técnica
da Fundação Getulio Vargas responsável pela ampliação e aplicação
do conhecimento acadêmico gerado e acumulado em suas escolas e
institutos. A área presta auxílio a 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. Os recursos provenientes de sua atuação são aplicados nas
atividades de ensino e pesquisa da própria instituição, contribuindo
para a formação dos quadros técnicos e acadêmicos do Brasil.
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Established in 1996, FGV Projetos is the technical advisory unit of
Fundação Getulio Vargas. It is responsible for the expansion and
application of the academic knowledge generated and accumulated
in its schools and institutes. This division provides assistance to public,
business and third sector organizations in Brazil and abroad, developing
projects in the areas of economics and finance, management and
administration, law and public policies. The funds resulting from its work
are used to finance the institution’s teaching and research activities,
which contribute to the training and development of technical and
academic staff in Brazil.

226 projetos de assessoria técnica no Brasil
e no exterior

226 technical assistance projects in Brazil
and abroad

26 eventos promovidos e copromovidos, com
parceiros brasileiros e internacionais, como
“UrbanTec Brasil 2015: Soluções Inteligentes
para Cidades Melhores”, realizado com a
Koelnmesse; “A Nova Cultura de Mediação no
Brasil – Administração Pública e Relações de
Consumo”, com o Instituto Brasiliense de Direito
Público (IDP); e “Seminário de Verão 2015 –
Universidade de Coimbra”

26 events organized and co-organized with
Brazilian and international partners, such as
“UrbanTec Brasil 2015: Intelligent Solutions
for Better Cities”, held with Koelnmesse; “The
New Culture of Mediation in Brazil – Public
Administration and Consumer Relations”, with
Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP); and
the “2015 Summer Seminar – University of Coimbra”

19 concursos públicos, certificações e
exames, como o da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB)

19 civil service examinations, certifications
and private examinations, such as the OAB
(Brazilian Bar Association) Examination

14 publicações editadas, como “Décio
Vieira”, “Conhecendo a Justiça”, “Brazil
Competitive Profile” e “Cadernos FGV
Projetos: Mediação”

14 publications edited, such as “Décio Vieira”,
“Getting to know the judicial system” (“Conhecendo
a Justiça”), “Brazil Competitive Profile” e “FGV
Projetos Journal: Mediation”

Intensa atuação internacional por meio de
parcerias, com destaque para a realização
de estudos e seminários com a Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), iniciativas com
parceiros alemães e projetos globais, como
o Programa para Desenvolvimento da
Agricultura do Paraguai

Intense international activity through
partnerships, with an emphasis on undertaking
studies and seminars with OCDE – Organization
for Economic Co-operation and Development,
as well as initiatives with German partners and
global projects, such as the Program for the
Development of Agriculture in Paraguay
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INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA
FGV EM 2015

IBRE

DIRETOR

DIRECTOR

LUIZ GUILHERME SCHYMURA

LUIZ GUILHERME SCHYMURA

O FGV/IBRE foi fundado em 1951, com a missão de pesquisar, analisar,

FGV’s Brazilian Institute of Economics (IBRE) was founded in 1951, with

elaborar e divulgar índices macroeconômicos e pesquisas econômicas

the mission of researching, analyzing, producing and disseminating first-

aplicadas, que sejam relevantes para a melhoria das políticas

rate macroeconomic indexes and applied research in economics, with the

públicas ou da ação privada na economia brasileira, estimulando

potential to enhance public policies or private endeavors within the Brazilian

o desenvolvimento econômico e o bem-estar social do país. É

economy, in order to promote the country’s economic development

responsável por desenvolver importantes estatísticas econômicas

and social welfare. The Institute is responsible for developing important

nacionais, tais como os Índices de Preços e as Sondagens Econômicas,

national economic statistics, such as Price Indexes and Economic Surveys;

utilizadas como principais referências por estudiosos, analistas da

is one of the main references by scholars, managers and analysts of the

economia brasileira e gestores nas esferas pública e privada.

Brazilian economy from the public and private sectors.

Mais 2,5 milhões de
preços pesquisados

Over 2.5 million prices
researched

Mais de 100 mil questionários
aplicados ao ano

Over 100,000 questionnaires
applied each year

Mais de 900 mil séries
estatísticas produzidas

Over 900,000 statistical
series produced

Mais de 25 mil empresas
informantes

Over 25,000 companies
surveyed

Mais de 35% de citações nas
atas do Comitê de Política
Monetária (Copom)

Over 35% entries in the
Monetary Policy Committee
(Copom) minutes

432 produções intelectuais
de pesquisadores e técnicos

432 academic publications
by researchers and technical
experts

26 eventos promovidos
e copromovidos

26 events organized
and co-organized

Líder em exposição de
mídia na FGV

FGV’s leader in media
exposure

BRAZILIAN INSTITUTE OF ECONOMICS
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INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
FGV EM 2015

IDE

DIRETOR

DIRECTOR

RUBENS MARIO ALBERTO WACHHOLZ

RUBENS MARIO ALBERTO WACHHOLZ

Com foco nas necessidades específicas de profissionais e empresas, o

Tending to the specific needs of professionals and corporations, IDE

FGV/IDE foi criado em 2003 com o objetivo de desenvolver programas

was created in 2003 with the aim of developing executive education

de educação executiva que combinam a excelência e tradição das

programs, which combine the excellence and tradition of FGV’s

escolas, institutos e centros da FGV com a inovação e a visão prática

schools, institutes and centers with the innovation and practical vision

exigidas pelo mercado. O Instituto é composto pelas seguintes unidades:

required by the market. The Institute consists of the following units:

FGV Management, programa de educação executiva responsável pelos

FGV Management, executive education program responsible for

cursos presenciais nos núcleos do Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo,

courses in the nuclei of Rio de Janeiro, Brasilia and São Paulo, as well

além de uma rede de instituições conveniadas em mais de 100 cidades

as a network of partner institutions in more than 100 cities in Brazil;

do Brasil; FGV Online, programa de educação a distância; FGV In

FGV Online, a distance learning program; FGV In Company, customized

Company, programa de cursos customizados para empresas, instituições

courses for companies, public institutions, corporate universities and

públicas, universidades corporativas e organizações do terceiro setor; e

third sector organizations; and Quality Certification, which shares the

Certificação de Qualidade, que compartilha a qualidade do conhecimento

quality of knowledge and education produced by the institution with

e do ensino produzidos na instituição com os cursos de graduação em

undergraduate Business Administration and Economics courses from

Administração e Economia de outras instituições do país.

other institutions in the country.

Considerada uma das melhores escolas de MBA da América
Latina pelo QS Global 200 MBA Rankings 2014/2015

Considered one of the best MBA schools in Latin America
by the 2014/2015 QS Global 200 MBA Rankings

FGV Online recebeu mais de 5 prêmios no ano

FGV Online received more than 5 awards in the year

Lançamento de cursos online com versão em espanhol

Launch of the Spanish version of the online courses

Lançamento de curso de inglês online em parceria com a
empresa Voxy

Launch of the English online course in partnership with
Voxy

Lançamento do novo ambiente virtual e-class FGV para cursos
de MBA online

Launch of the new FGV virtual environment for online MBA
courses

Modernização e atualização dos cursos de MBA presenciais de
curta e média duração

Modernization and update of the short and medium length
classroom-based MBA courses

Implementação de aulas quinzenais, ministradas aos sábados,
do curso Pós ADM

Implementation of the bi-weekly classes for the
Postgraduate in Administration Program, taught on
Saturdays

Mais de 10 milhões de acessos e 4 milhões de declarações
de conclusão emitidas dos cursos gratuitos do FGV Online

More than 10 million hits and 4 million completion
declarations issued by FGV free online courses

Mais de 220 cursos de ensino a distância e 40 mil alunos

More than 220 distance learning courses and
40 thousand students

Mais de 120 mil alunos de educação executiva e continuada

More than 120,000 students of executive and continuing
education

INSTITUTE FOR EDUCATIONAL DEVELOPMENT
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SISTEMA DE BIBLIOTECAS FGV

FGV LIBRARIES SYSTEM

DIRETORA

DIRECTOR

MARIETA DE MORAES FERREIRA

MARIETA DE MORAES FERREIRA

Criado em 2012, o Sistema de Bibliotecas FGV tem como missão
facilitar o modus operandi de pesquisadores e alunos em relação
à pesquisa bibliográfica, bem como a valorização e a expansão da
produção e memória acadêmica da FGV. Com o objetivo de integrar
as bibliotecas às unidades da instituição, o sistema compreende a
biblioteca Mario Henrique Simonsen – BMHS, situada no Rio de Janeiro;
a Karl A. Boedecker – BKAB, em São Paulo; a Biblioteca de Brasília; e
a Biblioteca Digital.

290 mil exemplares impressos
dispostos no acervo físico

290,000 printed copies available in
the physical collection

Mais de 6 mil e-books

More than 6,000 e-books

11.145 documentos, entre teses, dissertações, vídeos,
imagens e outros objetos digitais, dispostos na
Biblioteca Digital FGV, no “Repositório Digital FGV”
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Established in 2012, the purpose of the FGV Libraries System is
to facilitate the modus operandi of researchers and students with
regard to bibliographical research, as well as recovering and
expanding FGV’s production and academic memory. With the goal
of integrating the libraries into the FGV’s units, the system includes
the Mario Henrique Simonsen Library – BMHS, in Rio de Janeiro; the
Karl A. Boedecker Library – BKAB, in São Paulo; the Brasilia Library;
and the Digital Library.

11,145 documents, including theses, essays, videos,
images and other digital items, available at the FGV
Digital Library, under the “FGV Digital Repository”

326 bases de dados, com destaque para: Portal de
Periódicos Capes, Jstor, Vlex, Bloomberg, Ebrary,
Emerging Markets Information Service, Hein Online,
entre outras

326 databases, notably: Capes Journal Portal,
Jstor, Vlex, Bloomberg, Ebrary, Emerging Markets
Information Service and Hein Online, among others

31 revistas produzidas pelas escolas e unidades da
FGV, dispostas na Biblioteca Digital, em “Periódicos
científicos e revistas FGV”

31 magazines produced by Fundação Getulio Vargas’
schools and units, available at the FGV Digital Library,
under “FGV Scientific Journals and Magazines”
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DIRETORIA DE ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS

DAPP

DIRETOR

DIRECTOR

MARCO AURELIO RUEDIGER

MARCO AURELIO RUEDIGER

A FGV/DAPP tem como objetivo promover a pesquisa social aplicada
no debate sobre políticas públicas e desenvolvimento do Estado
brasileiro, em confluência com as novas tecnologias de informação e
comunicação, promovendo a transparência e a inovação das relações
com a sociedade. Busca desenvolver metodologias inovadoras de
análise de políticas públicas, com a aplicação intensiva de novas
tecnologias, por meio de uma abordagem interdisciplinar entre as
Ciências Sociais e as tecnologias da informação.

Conheça as principais ações da FGV/DAPP:

The main actions of DAPP:

Criação do DAPP LAB, núcleo de inovação da FGV/DAPP que
visa estimular a adoção sistemática de novas tecnologias pelos
agentes públicos e de duas novas áreas de pesquisa: Saúde em
Números e Educação

Creation of the DAPP LAB, an innovation center which aims
to stimulate the systematic adoption of new technologies by
public agents, and includes two new areas of research: Health
in Numbers and Education

Lançamento de duas ferramentas de transparência política. A
Câmara Transparente possibilita a visualização dos ocupantes
das cadeiras do parlamento e as empresas que contribuíram
para suas campanhas eleitorais. Já o Mosaico Eleitoral permite a
visualização da prestação de contas dos candidatos

Launch of two political transparency tools. The Transparent
Congress makes it possible to see the occupants of seats in
Congress, and the companies that have contributed to their
election campaigns. The Electoral Mosaic allows people to see
a candidate’s expense reports

Parceria com o jornal Valor Econômico para a inserção do
Mosaico Orçamentário no site do jornal e a criação do Simulador
Orçamentário, ferramenta que mostra possibilidades de definir
as prioridades do orçamento federal

A partnership with Valor Econômico newspaper to integrate
the Budget Mosaic on their website and the creation of the
Budget Simulator, a tool that shows the options for establishing
federal budget priorities

Parceria com o Ministério do Trabalho e Previdência Social
(MTPS) para o desenvolvimento do estudo “Análise e avaliação
do desenvolvimento institucional da política de imigração no
Brasil para o século XXI”

A partnership with the Ministry of Labor and Social Security
(MTPS) for the development of the study “Analysis and
assessment of the institutional development of immigration
policy in Brazil for the 21st century”

Monitoramento e análise de redes sociais sobre os principais
temas do debate público na internet, por meio de um painel de
ferramentas como Monitor de Temas, Pulso do País e Análise de
Redes Sociais

Monitoring and analysis of social networks on the main themes
of public debate through a panel of tools such as the Theme
Monitor, Heartbeat of the Country and Social Network Analysis

Lançamento do 4º volume da série “FGV DAPP Estudos
Estratégicos”, com o título “A evolução dos restos a pagar nas
leis orçamentárias de 2001 a 2014”
Projeto com drones para vigilância e controle de focos
criadouros do Aedes aegypti e desenvolvimento da primeira
série de pesquisas sobre dengue e orçamento, cruzando dados
de incidência e a distribuição de recursos
Primeiros resultados do “Universo escolar”, um estudo
exploratório sobre a infraestrutura das escolas brasileiras e o
desempenho dos estudantes
Lançamento de “Geografia do encarceramento”, estudo
baseado em dados da Secretaria do Estado de Administração
Penitenciária (Seap), que identificou a concentração geográfica
de origem de apenados e de ocorrência de crimes que levaram à
detenção na cidade do Rio de Janeiro
Criação do Observatório de Segurança, com o intuito de
acompanhar, avaliar e debater o tema de segurança pública
através da participação da sociedade civil.
Desenvolvimento do “Brasileirão na rede – Série A”,
primeira ferramenta da FGV/DAPP sobre esportes, que inclui
monitoramento de redes e transparência orçamentária
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DAPP aims to promote applied social research, in order to enhance the
debate on public policy and the development of the Brazilian State,
in the context of new information and communication technologies.
In this regard, it also promotes transparency by restructuring the
relations between the State and society. It aims to develop innovative
methodologies for the analysis of public policies by extensively
employing new technologies, through an interdisciplinary approach of
both social sciences and information technology.

PUBLIC POLICY ANALYSIS DIVISION

DAPP

Launch of the fourth volume of the “FGV DAPP Strategic
Studies” series, under the title “The evolution of remains
payable under budget laws from 2001 to 2014”
Project with drones for the surveillance and control of the
proliferation of Aedes aegypti, and the development of the
first series of surveys on dengue and the budget, a crossreferencing of incidence data and the distribution of resources
First results of “The School Universe”, an exploratory study on
school infrastructure and student performance
Launch of “Geography of Incarceration”, a study based on
data from the State Secretariat of Penitentiary Administration
(Seap), which identified the geographical concentration of the
convicts origins, and the crimes that led to their arrest in the
city of Rio de Janeiro
Creation of the Safety Observatory, to monitor, evaluate
and discuss the topic of public safety through civil society
participation
Development of the “Brasileirão na Rede – Série A”, the first
tool by DAPP on the topic of sports, which includes network
monitoring and budget transparency
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DIRETORIA DE ESTUDOS DE NOVOS NEGÓCIOS
FGV EM 2015

DENN

DIRETOR

DIRECTOR

ANTONIO CARLOS PÔRTO GONÇALVES
Ligada à presidência da Fundação Getulio Vargas, a Diretoria de Estudos
de Novos Negócios concentra seus esforços no desenvolvimento de
atividades que apoiem a FGV no fortalecimento de seu posicionamento
como think tank nacional e internacional, trabalhando para o fomento
e promoção de pesquisas, parcerias e cooperação com instituições do
Brasil e do mundo.

ANTONIO CARLOS PÔRTO GONÇALVES
Connected to the Presidency of Fundação Getulio Vargas, the Business
Studies Division focuses on the development of activities that support
FGV in strengthening its positioning as a national and international think
tank. DENN works for the advancement and promotion of research,
partnerships and cooperation with institutions in Brazil and abroad.

BUSINESS STUDIES DIVISION
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DIRETORIA DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA

DIA

DIRETOR/PRÓ-REITOR DE ENSINO, PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
ANTONIO DE ARAÚJO FREITAS JUNIOR
A FGV/DIA foi estruturada para criar uma sinergia acadêmica entre
as escolas da FGV. Em face das demandas da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a
FGV/DIA ampliou seu escopo de trabalho para Pró-reitoria de Ensino,
Pesquisa e Pós-graduação, cujo objetivo é orientar, apoiar, avaliar e
acompanhar o desempenho acadêmico das escolas da Fundação Getulio
Vargas, bem como assistir à Administração Superior da FGV, quando
demandada.
A Pró-reitoria de Ensino, Pesquisa e Pós-graduação também é responsável
pela orientação e homologação dos diferentes relatórios demandados
pelo Ministério da Educação (MEC) – Inep, CNPq e Capes – e por outros
órgãos públicos, visando:

Manter a conformidade regulatória das escolas
no que tange à área acadêmica, atendendo à
recomendação do Conselho Nacional de Educação
(CNE) e MEC (Inep e Capes), com relação às ações
de credenciamento, recredenciamento das escolas;
e autorização, reconhecimento e renovação de
reconhecimento dos cursos para a graduação, e
pós-graduação lato e stricto sensu
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
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 da
Fundação Getulio Vargas (FGV/IDE)
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DIRECTOR/DEAN OF LEARNING, RESEARCH AND POST-GRADUATION:
ANTONIO DE ARAÚJO FREITAS JUNIOR
DIA was structured to create academic synergy between all of FGV’s
schools. In the face of requirements from the Higher Education Personnel
(Capes) and the National Institute for Educational Studies and Research
“Anísio Teixeira” (Inep), DIA has expanded its scope of work to the Office of
the Provost for Education, Research and Graduate Studies, whose goal is to
guide, support, evaluate and monitor the academic performance of FGV’s
schools, as well as to assist FGV’s Senior Management when necessary.
Office of the Provost for Education, Research and Graduate Studies is also
responsible for overseeing and reviewing reports required by the Ministry
of Education (INEP, CNPq and Capes – all Brazilian institutes for research
funding) and other public entities, ensuring the following:

ACADEMIC INTEGRATION DIVISION

DIA

Legal compliance by FGV’s Schools regarding
the academic area, taking into account the
recommendations of the National Council of
Education (CNE) and MEC (Inep and Capes), with
respect to accreditation and re-accreditation of
schools; and the authorization, recognition and
subsequent renewals of courses, covering all lato/
stricto sensu undergraduate and graduate courses
Guiding FGV’s Schools in sharing and promoting
best education and research management practices
on a global scale
Consolidating information regarding all of FGV’s Schools.
Overseeing, guiding and updating the information
rendered to entities responsible for supervising
Brazilian education institutions
Monitoring and addressing of Academic Ombudsman
demands, as defined by the Brazilian Ministry of
Education (MEC) Assessment Tools, applied to
all FGV Schools and the Institute for Educational
Development (IDE)
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DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

DICOM

DIRETOR

DIRECTOR

MARCOS HENRIQUE FACÓ

MARCOS HENRIQUE FACÓ

A DICOM é a área responsável por desenvolver e implementar as
ações de comunicação e marketing da Fundação Getulio Vargas e suas
unidades – escolas, centros, institutos –, 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,
newsletters, comunicação interna, eventos, produção e distribuição de
brindes, inteligência de mercado, call center, DBM, design e marketing
digital – direcionadas aos públicos nacional e internacional.
Sua missão é fortalecer, no Brasil e no exterior, a marca FGV, posicionando-a
como referência de tradição, excelência e inovação.
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marketing and communication activities for Fundação Getulio Vargas and its
units – schools, centers and institutes. DICOM preserves the integrity of the
FGV brand and maintains its credibility with both the internal and external
public. DICOM’s attributions include creating policies and processes that
align the marketing & communication, advertising, media relations, content
production, websites, newsletters, internal communications, events, production
and distribution of freebies, market intelligence, call center, DBM, design and
digital marketing – targeting both local and foreign audiences.
Its mission is to strengthen the FGV brand in Brazil and abroad, consolidating
the institution as a reference in tradition, excellence and innovation.

Mais de 3,5 bilhões de visualizações a partir de
anúncios online

WWW
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DICOM is the area responsible for the development and implementation of all

More than 3.5 billion views of online ads

2,3 milhões de seguidores nas redes sociais,
representando um aumento de aproximadamente
30% em relação a 2014

2.3 million followers on social networks, representing an
increase of approximately 30% in relation to 2014

102.669.891 e-mails marketing enviados

102,669,891 marketing emails sent

Mais de 40 milhões de acessos aos sites da FGV

COMMUNICATIONS & MARKETING DIVISION

DICOM

WWW

Over 40 million visits to FGV websites

417,7 mil acessos ao portal de notícias FGV Notícias/FGV
News, representando um crescimento de 40%
em relação a 2014

417,700 FGV Notícias/FGV News website visits, a 40%
increase in relation to 2014

R$ 1,36 bilhão de resultado gerado por mídia espontânea

R$ 1.36 billion of value generated by spontaneous media

39.766 matérias publicadas pela imprensa

39,766 articles published by the press

Mais de 7 mil downloads do App FGV

More than 7,000 downloads of the FGV App

5.117 peças criadas e editoradas

5,117 articles created and edited

1.236 eventos produzidos

1,236 events organized

FGV é eleita a marca mais influente do LinkedIn no Brasil

FGV elected the most influential brand on LinkedIn in Brazil

Pela segunda vez, diretor da FGV/DICOM é eleito
um dos profissionais mais influentes do LinkedIn

Director of DICOM elected as one of the most influential
professionals on LinkedIn for the second time

Inauguração do Lounge Interativo, com registros
da história da FGV e números sobre a instituição

Inauguration of the Interactive Lounge with records on the
history of FGV and statistics about the institution

FGV IN 2015

77

DIRETORIA INTERNACIONAL

DINT

DIRETOR

DIRECTOR

BIANOR SCELZA CAVALCANTI

BIANOR SCELZA CAVALCANTI

Instituída em 2009, a Diretoria Internacional foi criada para apoiar a
estratégia de internacionalização da Fundação Getulio Vargas, com
o intuito de contribuir para o reconhecimento da instituição como
referência de ensino e think tank. Entre os seus objetivos, estão
a prospecção, o mapeamento, a orientação, a recomendação e o
aproveitamento de oportunidades em geografias selecionadas pela
presidência. A DINT se divide em quatro unidades: a sua própria
Direção (DINT Institucional); o Centro Latino Americano de Políticas
Públicas (CLPP); a Gerência de Relações Internacionais (GERINT); e o
Núcleo de Cooperação com África e Portugal (NuCAP).

Established in 2009, the International Affairs Division was created
to support Fundação Getulio Vargas’ internationalization strategy,
consolidating the institution as an educational benchmark and think
tank. Some of its goals include prospecting, mapping, guiding,
recommending and seizing opportunities in geographical areas
selected by its management. The International Affairs Division (DINT)
is divided into four units: its own Board (Institutional DINT); the Latin
American Center for Public Policy (CLPP); the International Relations
Management (GERINT); and the Center for Cooperation with Africa
and Portugal (NuCAP).

11 produções intelectuais de professores,
pesquisadores e técnicos

11 academic publications by professors,
researchers and technical experts

13 eventos promovidos e copromovidos, entre eles:

13 events organized and co-organized, including:

Apresentação do Global Go To think Tank Index Report

Presentation of the 2014 Global Go To Think Tank Index Report

Seminário Latino-americano de Administração Pública
– Tópicos Especiais em Gestão Pública

Latin American Seminar on Public Administration – Special
Topics in Public Management

Seminário Doing Business in Brazil, realizado para
a Université Paris-Dauphine, Emory University e
Universidade ESCP-Europe

Doing Business in Brazil Seminar, held for Université ParisDauphine, Emory University and Universidade ESCP-Europe

Emerging Countries Seminar, realizado para a turma do
MBA Executivo da ESCP-Europe
Congresso Anual do International
Administrative Sciences – IIAS

Institute

of

INTERNATIONAL AFFAIRS DIVISION

DINT

Emerging Countries Seminar, held for the Executive MBA
class of ESCP-Europe
Annual Congress of the International
Administrative Sciences – IIAS

Institute

of

2015 Guerreiro Ramos International Seminar
Seminário Internacional Guerreiro Ramos 2015
IV Reunión Anual de Coordinadores de Gobernalidad
y Liderazgo, em parceria com a CAF – Banco de
Desenvolvimento para a América Latina
I Encuentro Regional de Egresados CAF de Gobernalidad
y Liderazgo, em parceria com a CAF – Banco de
Desenvolvimento para a América Latina
I Fórum de Jovens Líderes Argentina-Brasil, em parceria
com a Fundación Foro del Sur
III Encuentro Latinoamericano de Think Tanks, em
parceria com o CIPPEC – Centro de Implementación de
Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento
Global Think Tank Innovations, em parceria com o
TTCSP – Think Tanks and Civil Society Program da
Universidade da Pensilvânia

78

FGV EM 2015

IV Reunión Anual de Coordinadores de Gobernalidad y
Liderazgo, in partnership with CAF – Development Bank of
Latin America
I Encuentro Regional de Egresados CAF de Gobernalidad y
Liderazgo, in partnership with CAF – Development Bank of
Latin America
I Fórum de Jovens Líderes Argentina-Brasil, in partnership
with Fundación Foro del Sur
III Encuentro Latinoamericano de Think Tanks, in partnership
with CIPPEC – Centro de Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y el Crecimiento
Global Think Tank Innovations, in partnership with TTCSP –
Think Tanks and Civil Society Program of the University of
Pennsylvania
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DIRETORIA DE OPERAÇÕES

DO

DIRETOR

DIRECTOR

MARIO ROCHA SOUZA

MARIO ROCHA SOUZA

A Diretoria de Operações é responsável por toda a infraestrutura administrativa
de suporte e atendimento às unidades da Fundação Getulio Vargas no Rio
de Janeiro, São Paulo e em Brasilia. É composta pelas 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; e Coordenadoria
de Admissão aos Cursos Regulares e Controladoria Setorial.

Tecnologia da Informação e Comunicação
35.500 usuários acadêmicos

• 35,500

•

5.500 usuários corporativos

• 5,500

•

Mais de 260 sistemas corporativos, portais web e
aplicativos móveis

• More than 260 corporate systems, web portals and
mobile applications

•

Mais de 200 fornecedores de serviço, software e hardware

• More

•

2.480 bases de dados

• 2,480

•

610 servidores virtuais e 110 servidores físicos

• 610

•

480 terabytes de dados armazenados

• 480

•

32 links de dados

• 32

•

Um data center principal e seis secundários

• One

•

Reforma do Centro Cultural, no Rio de Janeiro, com
inauguração do auditório do segundo pavimento

•

Modernização e adequação às normas de acessibilidade
dos elevadores do edifício-sede da FGV, no Rio de Janeiro

•

Modernização do prédio localizado na Rua Jornalista
Orlando Dantas, 60, no Rio de Janeiro, e construção do
anexo de três pavimentos para guarda e consulta do acervo
histórico da Escola de Ciências Sociais (FGV/CPDOC)

•

Reforma do prédio localizado na Rua Jornalista Orlando
Dantas, 36, no Rio de Janeiro, para alocação da FGV Projetos

Superintendência de Operações e Serviços SP
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Information Technology and Communications

•

Superintendência de Operações e Serviços RJ
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The Operations Division is responsible for the entire administrative support
and service infrastructure for FGV units in Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP)
and Brasilia. It is comprised of the following areas: Information Technology
and Communications; Superintendency for Operations and Services RJ;
Superintendency for Operations and Services SP; Superintendency for
Human Resources and Center for Professional Allocation; Construction
Office (Oscar Niemeyer Tower and Cultural Center); Superintendency for
Legal Matters; Academic Support Management RJ; Center for Educational
Support RJ; Academic Support Management SP; Purchasing Management;
and Admission Coordination for Regular Courses and Sectoral Controlling.

•

Reforma e modernização dos Centros de Estudos da Escola
de Administração de Empresas de São Paulo (FGV/EAESP),
bem como a criação de nova sala de aula com conceito
“Design Thinking” na Unidade 9 de Julho, em São Paulo

•

Reforma e implantação de novo andar para a Diretoria
de Comunicação e Marketing (FGV/DICOM) e o Instituto
de Desenvolvimento Educacional (FGV/IDE) na Unidade
Paulista, em São Paulo

•

Reforma e implantação de novo andar para expansão do
FGV/IDE na Unidade Faria Lima, em São Paulo

OPERATIONS DIVISION

DO

academic users

corporate users

than 200 service providers, software and hardware
databases

virtual servers and 110 physical servers
terabytes of stored data

data links
main data center and six secondary ones

Superintendency for Operations and Services in
Rio de Janeiro
• Renovation

of the Cultural Center in Rio de Janeiro with
the inauguration of the second floor auditorium

•

Modernization and compliance with the current lift
accessibility rules at FGV headquarters in Rio de Janeiro

•

Modernization of the building located at Rua Jornalista
Orlando Dantas, 60, Rio de Janeiro, and construction of
a three story annex for storage and consultation of the
historical assets of the School of Social Sciences (CPDOC)

•

Renovation of the building located at Rua Jornalista
Orlando Dantas, 36, Rio de Janeiro, for the allocation
of FGV Projetos

Superintendency for Operations and Services in São
Paulo
•

Renovation and modernization of the São Paulo School
of Business Administration (EAESP) study centers, as
well as the creation of a new classroom with a “Design
Thinking” concept at the 9 de Julho Unit, in São Paulo

•

Renovation and implementation of a new floor for the
Communications & Marketing Division (DICOM) and
the Institute for Educational Development (IDE) at the
Paulista Unit, in São Paulo

•

Renovation and implementation of a new floor for
expansion of IDE at the Faria Lima Unit, in São Paulo

FGV IN 2015

81

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INOVAÇÃO
FGV EM 2015

DPEI

DIRETOR

DIRECTOR

JOÃO PAULO VILLELA DE ANDRADE
Criada em 2010, a Diretoria de Planejamento Estratégico e Inovação
tem como missão apoiar a presidência da FGV no processo de
desenvolvimento de ações que visem o aperfeiçoamento das
estruturas corporativas, no âmbito de planejamento estratégico e
de monitoramento, contribuindo ativamente para o crescimento da
instituição.
É responsável ainda por manter foco permanente nos mecanismos de
incentivo e nos processos voltados à inovação, atuando, também, na
prospecção e no desenvolvimento de projetos de assistência técnica
de interesse corporativo.

JOÃO PAULO VILLELA DE ANDRADE
Established in 2010, the Strategic Planning and Innovation Division
supports the institution’s Office of the President in the process of
developing actions aimed at improving corporate structures, from
within the strategic planning and monitoring framework, and actively
contributing to the institution’s growth.
It is responsible for keeping a continuous focus on the incentive
mechanisms for innovation, as well prospecting and developing technical
assistance for projects of corporate interest.

STRATEGIC PLANNING AND INNOVATION DIVISION
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CÂMARA FGV DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM

FGV’S BOARD OF MEDIATION AND ARBITRATION

DIRETOR

DIRECTOR

JULIAN CHACEL

JULIAN CHACEL
Criada após a reformulação do Instituto de Arbitragem Brasileiro,
conforme a Lei no 9.307/96, a Câmara de Mediação e Arbitragem da FGV
tem como principal função administrar e monitorar o procedimento
arbitral, garantindo que todas as suas fases e prazos sejam cumpridos
de acordo com a lei.
Outra importante função da Câmara é a mediação o que, diferente da
arbitragem, prevê um acordo entre as partes em conflito com o auxílio
de um terceiro. A fase de mediação pode anteceder a de arbitragem
e, caso o acordo seja aceito pelas partes, não haverá necessidade de
julgamento (arbitragem).
Presidida pelo presidente da FGV, a Câmara possui dois diretores e, no
corpo permanente de árbitros, personalidades de excelência no campo
do Direito – experientes advogados e profissionais altamente capacitados
dentro de um amplo leque de temas, que vão da Engenharia Civil até o
Comércio Exterior, as Telecomunicações e o Petróleo e Gás Natural. O
corpo permanente de árbitros da Câmara é formado por professores das
escolas da FGV nos campos de Direito, Economia e Administração.
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Created after the reformulation of the Brazilian Institute of Arbitration, as
per Law nº 9,307/96, the main function of the FGV’s Board of Conciliation
and Arbitration is to manage and monitor the arbitration process, ensuring
that all phases and deadlines are met in accordance with the law.
Another important function of the Board is mediation, which unlike
arbitration, provides for an agreement between the conflicting parties
with the assistance of a third party. The mediation phase can precede
arbitration and, if the agreement is accepted by the parties, there will be
no need for a trial (arbitration).
Chaired by the President of FGV, the Board has two directors and, in the
permanent body of arbitrators, people of excellence in the field of law –
experienced lawyers and highly trained professionals on a broad range of
topics, from civil engineering to foreign trade, telecommunications and oil
and natural gas. Within the fields of Economics, Finance and Administration,
the Board´s permanent body of arbitrators is made up of FGV professors
from FGV Schools – São Paulo School of Business Administration (EAESP),
Brazilian School of Public and Business Administration (EBAPE) and
Brazilian School of Economics and Finance (EPGE).

As atividades do ano de 2015 estão sintetizadas,
conforme abaixo:

Activities in 2015 are summarized below:

Condução de 65 procedimentos arbitrais

Conducted 65 arbitration processes

Requerimento de 24 procedimentos arbitrais

Requests for 24 arbitration processes

Organização de 77 audiências para assinatura de
Termo de Arbitragem e para a fase de instrução,
compreendendo esta, em certos casos, oitiva de
depoentes e testemunhas

Organized 77 hearings for the signature of
Arbitration Terms and for the inquiry phase, which
in some cases included audiences with witnesses
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COMITÊ DE COOPERAÇÃO EMPRESARIAL + CENTRO DE ECONOMIA MUNDIAL
FGV EM 2015

CCE + CEM

PRESIDENTE CCE / DIRETOR CEM

PRESIDENT OF CCE / DIRECTOR OF CEM

JOÃO CARLOS DE LUCA / CARLOS GERALDO LANGONI

JOÃO CARLOS DE LUCA / CARLOS GERALDO LANGONI

O Comitê de Cooperação Empresarial (CCE) foi constituído em 1990
com o objetivo de debater as implicações para o Brasil do processo de
transformação da economia internacional.

The Business Cooperation Committee (CCE) was established in 1990,
with the aim of discussing the implications for Brazil of the changes in
the international economy.

O CCE reúne representantes do setor privado para, através do Centro
de Economia Mundial (CEM) da FGV, estimular os estudos das diferentes
questões relacionadas à integração competitiva do Brasil como potência
emergente em ambiente externo dinâmico e desafiador, aproveitando a
excelência da FGV como think tank.

CCE gathers representatives of the private sector in order to, through
FGV’s Center for Global Economics (CEM), stimulate studies of different
issues related to the competitive integration of Brazil, as an emerging
power in a dynamic and challenging external environment, making use
of FGV’s excellence as a think tank.

Através da promoção de palestras e da
formulação de projetos, o CEM discute
temas essenciais, como comércio
internacional, fluxos financeiros e de
capital, evolução do risco-país, inovação e
progresso tecnológico, em eventos como:

Through the promotion of lectures and
the formulation of projects, CEM discusses
essential matters such as international
trade, financial and capital flows,
evolution of country risk, innovation and
technological progress, in events such as:

Seminário “Reavaliação do Risco Brasil”, em
parceria com a Federação das Indústrias do Estado
do Rio de Janeiro (Firjan), a Standard & Poor’s e o
jornal Valor Econômico

The “Re-evaluation of the Brazil Risk” seminar, in
partnership with the Federation of Industries of the
State of Rio de Janeiro (Firjan), Standard & Poor’s
and the Valor Econômico newspaper

Seminário “Cenários da Economia Brasileira”,
em parceria com a Firjan

The “Scenarios of the Brazilian Economy”
seminar, in partnership with Firjan

Seminário “World Economy and Brazil”, em
parceria com a FGV Projetos, em Nova York

The “World Economy and Brazil” seminar, in
partnership with FGV Projetos, in New York

BUSINESS COOPERATION COMMITTEE + CENTER FOR GLOBAL ECONOMICS
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CENTRO DE ESTUDOS EM REGULAÇÃO E INFRAESTRUTURA

CERI

DIRETORA

DIRECTOR

JOISA CAMPANHER DUTRA

JOISA CAMPANHER DUTRA

Em um contexto de muitos desafios de regulação e governança, o FGV/
CERI fornece à sociedade brasileira dados e análises destinados ao
melhor entendimento dos setores de infraestrutura. Com o objetivo de
alinhar todos os recursos disponíveis na FGV, o Centro é referência como
think tank para os setores regulados nas indústrias de infraestrutura.

In a context where there are many challenges in regulation and governance,
CERI provides Brazilian society data and analyses for the best possible
understanding of the infrastructure sectors. Aiming to align all of the
institution’s available resources at FGV, the Center is a reference as a think
tank for regulated sectors of the infrastructure industry.

O Centro conta com uma equipe interdisciplinar de economistas,
advogados e institucionalistas, que tem contribuído significativamente
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.

The Center relies on an interdisciplinary team of economists, lawyers and
institutional experts, which has significantly contributed to improving
the understanding of the role of governance in state companies. The
Center has also analyzed the impact of privatization on the quality of
services, the degree of improvement of the decision-making process
by regulatory agencies, and other sectors of relevance connected to
economic growth in Brazil.

O CERI também vem expandindo sua influência para outros países da
América Latina, convertendo-se, assim, em interlocutor de excelência
para o debate de infraestrutura na região. A estratégia do Centro
para 2016 é aprofundar esse processo, aproximando a discussão
de regulação e infraestrutura, que tem lugar, no país, dos temas de
fronteira em âmbito internacional.

Promoção do evento “Seminário 20
Anos da Lei de Concessão”

Promotion of the “Seminar on 20 Years
of Concession Law”

Projetos de pesquisa:

Research projects:

Metodologia para a Proposição de
Políticas Públicas e Regulação em
Enterramento de Redes Elétricas nas
Cidades de Recife, Salvador e Natal

Methodology for the Public Policy and Regulation
Proposal on Underground Electrical Networks in
the cities of Recife, Salvador and Natal

Metodologia da Elaboração da Função de
Custo do Déficit
Setor de Ferrovias no Brasil e os Efeitos de
Potenciais Mudanças no Marco Regulatório
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CERI has also expanded its influence to other countries in Latin
America, becoming an important mediator in the region’s discussion of
infrastructure. The Center’s strategy for 2016 is to deepen this process,
bringing the discussion of regulation and infrastructure closer together,
a frontier topic in the international debate.

CENTER FOR REGULATION AND INFRASTRUCTURE STUDIES

CERI

Methodology to Analyze the Cost of the
Budget Deficit
The Railway industry in Brazil and the Effects of
Potential Changes in the Regulatory Framework
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FGV CRESCIMENTO & DESENVOLVIMENTO

FGV GROWTH & DEVELOPMENT

DIRETOR

DIRECTOR

ROBERTO CASTELLO BRANCO
O FGV Crescimento & Desenvolvimento é um centro de estudos da
Fundação Getulio Vargas dedicado aos estudos na área de crescimento
e desenvolvimento econômico.
As pesquisas do centro privilegiam a economia brasileira, com base nos
conhecimentos teóricos e experiências acumuladas, principalmente
nas duas últimas décadas, utilizando comparações com exemplos
bem-sucedidos de economias desenvolvidas e emergentes.
Entre os principais objetivos do centro, destaca-se a busca pela
compreensão das razões pelas quais algumas economias são mais ricas
que outras, bem como entender o que faz um país crescer rapidamente
enquanto outros permanecem estagnados e, dentro deste contexto
comparativo, entender a experiência recente do Brasil. Para isso, o
FGV Crescimento & Desenvolvimento trabalha para identificar, sugerir
e influenciar o desenho de políticas econômicas que visem remover
entraves ao desenvolvimento econômico no Brasil.
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ROBERTO CASTELLO BRANCO
FGV Growth & Development is an FGV study center dedicated to
research in the area of economic growth and development.
The center’s research focuses on the Brazilian economy, based on
theoretical knowledge and accumulated experience, especially in the
last two decades, and uses comparisons with successful examples of
developed economies and emerging markets.
One of the center’s main objects of research is a special emphasis on the
need to understand the reasons why some economies are richer than
others, as well as to understand what makes a country grow rapidly,
while others remain stagnant. In this comparative context, the center
attempts to understand the recent experience of Brazil. In this regard,
FGV Growth & Development works to identify, suggest and influence the
creation of economic policies aimed at removing obstacles to Brazil’s
economic development.
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FGV ENERGIA

FGV ENERGY

DIRETOR

DIRECTOR

CARLOS OTAVIO DE VASCONCELLOS QUINTELLA
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, posicionando a
FGV como um dos principais think tanks do setor.
Seu objetivo é fomentar o posicionamento estratégico da FGV na área
energética, tornando-a protagonista da discussão sobre energia no
país, subsidiando a elaboração de políticas públicas e regulação para
o desenvolvimento com uma visão geopolítica e sustentável.

24

FGV EM 2015

FGV Energy, FGV’s Center for Energy Studies, was created in 2013
to expand knowledge of energy issues in an interdisciplinary way,
establishing FGV as one of the main think tanks in this area.
Its aim is to promote the strategic positioning of FGV in the energy
sector, to be a leading figure in the discussion of energy in the country,
and to support the preparation of public policies and regulation for
development from a geopolitical and sustainable perspective.

Aceitação de duas pesquisas no ano

Acceptance of two research projects this year

Lançamento do Caderno FGV Energia de Petróleo

Launch of the FGV Petroleum Energy Journal

Lançamento do Caderno FGV Energia de Energias
Renováveis Complementares

Launch of the Journal of Complementary
Renewable Energy Sources

Produção de 12 edições do Boletim de
Conjuntura Energética

12 editions of the Energy Outlook Bulletin
published

Publicação de 4 artigos acadêmicos e
white papers

Publication of 4 academic articles and
white papers

Participação em 24 eventos do setor

24

Participation in 24 industry events

7 palestras “Energia em Foco”,
sobre Estratégias e Desafios para o Futuro

7 “Energy in Focus” lectures on Strategies and Challenges
for the Future

Apoio institucional a importantes eventos do
setor energético:

Institutional support of important events in the
energy sector:

Argus Rio Oil Conference;

Argus Rio Oil Conference;

O Uso Eficiente de Energia
e Investimentos Sustentáveis:
uma nova realidade;

The efficient use of energy and sustainable
investment: a new reality;

XXIII SNPTEE – XXIII Seminário
Nacional de Produção e Transmissão de
Energia Elétrica
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XXIII SNPTEE – XXIII National Seminar
on Production and Transmission of
Electric Energy
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FGV SOCIAL

FGV SOCIAL

DIRETOR

DIRECTOR

MARCELO NERI

MARCELO NERI
A FGV Social tem como missão contribuir para o desenvolvimento
inclusivo brasileiro, conectando a pesquisa aplicada ao debate na
sociedade e à implantação de políticas públicas. Abordando, de
maneira integrada, os temas sociais mais urgentes do cenário brasileiro,
atua em prol da difusão de conhecimento e da inspiração de novas
práticas inclusivas. É responsável por oferecer treinamento e assessoria
especializada para projetos em diferentes áreas de atuação, em parceria
com entidades governamentais, empresas e organizações da sociedade
civil, situadas no Brasil e no exterior.
Por meio da pesquisa empírica, em especial aquela baseada em grandes
bases de microdados públicos e através do desenho e avaliação
de políticas públicas, a FGV Social acredita que pode identificar e
promover novas transformações na sociedade. A abordagem alinha
diversos atores e instrumentos de atuação no sentido de aprimorar de
forma holística diferentes dimensões da vida da população.
Desde que retornou suas atividades, em agosto de 2015, após três
anos de hibernação em que sua equipe ficou à frente do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República, houve:
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The mission of FGV Social is to contribute to inclusive development in
Brazil, connecting applied research to the debate within society and to
the implementation of public policies. Addressing the most pressing
Brazilian social issues in an integrated way, it acts to diffuse knowledge
and inspire new inclusive practices. It is responsible for providing training
and specialized advice for projects in different areas, in partnership with
government entities, companies and civil society organizations, in Brazil
and abroad.
Through empirical research, in particular that based on large public microdatabases, and through the design and evaluation of public policies, FGV
Social believes it can identify and promote new transformations in society.
The approach aligns several actors and instruments, in order to holistically
improve different dimensions of the day to day life of the population.
Since it resumed its activities in August 2015, after three years of
hibernation during which its team headed up the Institute of Applied
Economic Research (Ipea) and the Secretariat of Strategic Affairs of the
Presidency of the Republic, there have been:

16 produções intelectuais de professores,
pesquisadores e técnicos

16 academic publications by professors,
researchers and technical experts

28 eventos participados, promovidos
e copromovidos

participation, organization or
co-organization in 28 events
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NÚCLEO DE PROSPECÇÃO E INTELIGÊNCIA INTERNACIONAL
FGV EM 2015

NPII

DIRETOR

DIRECTOR

RENATO GALVÃO FLÔRES JUNIOR

RENATO GALVÃO FLÔRES JUNIOR

O Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional da Fundação
Getulio Vargas produz conteúdo sobre questões envolvendo sempre
uma dimensão internacional, com a finalidade de abrir mercados
e parcerias no exterior para a FGV, bem como trazer soluções
inteligentes, ideias e investimentos do exterior para o país.
O FGV/NPII gera conhecimentos sobre temas internacionais importantes
ou da atualidade, considerados vitais para os interesses brasileiros. O
Núcleo é uma unidade enxuta, contando com uma pequena equipe de
técnicos seletos – aproximadamente a metade de origem internacional
– e um grupo de consultores especiais de alto nível, entre executivos de
renome, ex-ministros de Estado, embaixadores e diretores de grandes
empresas de serviços públicos.

FGV’s International Intelligence Unit produces information about issues
that involve an international dimension, with the aim of opening new
markets and partnerships abroad for FGV, as well as attracting intelligent
solutions, ideas and investment to the country.
NPII generates knowledge on important international or current issues
considered vital to Brazilian interests. It is a downsized unit with a small
team of select technical experts – about half of international origin
– and a group of top level advisers, including renowned executives,
former Ministers of State, ambassadors and directors of large public
companies.

Algumas atividades recentes são:

Recent activities include:

Assessoria, responsabilidade metodológica e
participação no Projeto de Elaboração da Matriz
Insumo Produto Regional para a América do Sul,
empreendimento financiado por diversas entidades
nacionais e internacionais, envolvendo o FGV/NPII, a
Cepal e o Ipea (coordenador)

Consulting, methodological responsibility and participation
in the Preparation Project of the Regional Product Input
Matrix for South America, a venture funded by several
national and international entities, involving NPII, CEPAL
– Economic Commission for Latin America and the
Caribbean, and Ipea - Institute for Applied Economic
Research (Coordinator)

Participação no consórcio, como coordenador de
um dos módulos, do megaprojeto Atlantic Future da
Comissão Europeia

Participation in the consortium, as coordinator of one of
the modules of the mega-project European Committee
Atlantic Future

Análise do padrão do Investimento Direto Estrangeiro
chinês no mundo, com fins de recomendações
estratégicas (projeto financiado pelo GIZ, Alemanha)

Analysis of Chinese Direct Foreign Investment standards
in the world, with the aim of producing strategic
recommendations (a project financed by GIZ, Germany)

Expertise sobre a geração e o uso de indicadores
regionais, em vários níveis de agregação geográfica,
para subsidiar propósitos múltiplos, em particular
decisões de investimento direto

Expertise on the generation and use of regional
indicators, in various levels of geographic aggregation,
to support a variety of ends, especially direct investment
decisions

Estudos e proposições específicas sobre sustentabilidade
– à luz das diretrizes das Nações Unidas e das COP –
conjuntamente com a Observatory Research Foundation,
Índia, e o GIZ, Alemanha

Studies and specific proposals on sustainability – in
the light of the United Nations and COP guidelines – in
conjunction with the Observatory Research Foundation,
India, and GIZ, Germany

Participação no T20, na preparação para as reuniões
do G20. O T20 é o grupo de think tanks dos países do
G20, no qual o FGV/NPII representa o Brasil

Participation in the T20 in preparation for G20 meetings.
The T20 is a group of G20 think tanks, in which NPII
represents Brazil

INTERNATIONAL INTELLIGENCE UNIT
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INTERNACIONAL
INTERNATIONAL

MAIS DE 200
INSTITUIÇÕES DE
ENSINO SUPERIOR
PARCEIRAS
MORE
THAN 200
ACADEMIC
PARTNERSHIPS

NORUEGA
NORWAY

DINAMARCA
DENMARK
SUÉCIA
SWEDEN

ALEMANHA
GERMANY
HOLANDA
NETHERLANDS
REINO UNIDO
UNITED KINGDOM
CANADÁ
CANADA

IRLANDA
IRELAND
BÉLGICA
BELGIUM
FRANÇA
FRANCE

ESTADOS UNIDOS
UNITED STATES
ESPANHA
SPAIN

FINLÂNDIA
FINLAND

ÁUSTRIA
AUSTRIA
HUNGRIA
HUNGARY
SUIÇA
SWITZERLAND
TURQUIA
TURKEY

PORTUGAL
PORTUGAL
MÉXICO
MEXICO

VENEZUELA
VENEZUELA

COREIA
KOREA

CABO VERDE
CAPE VERDE

EQUADOR
ECUADOR

JAPÃO
JAPAN

CHINA
CHINA

ISRAEL
ISRAEL

ITÁLIA
ITALY

COLÔMBIA
COLOMBIA

RÚSSIA
RUSSIA

POLÔNIA
POLAND
REPÚBLICA TCHECA
CZECH REPUBLIC

TAIWAN
TAIWAN
ÍNDIA
INDIA

SINGAPURA
SINGAPORE
ANGOLA
ANGOLA

PERU
PERU

ÁFRICA DO SUL
SOUTH AFRICA
CHILE
CHILE
ARGENTINA
ARGENTINA

AUSTRÁLIA
AUSTRALIA

NOVA ZELÂNDIA
NEW ZEALAND

Fonte:
Diretoria Internacional da Fundação
Getulio Vargas (FGV/DINT)
Source:
FGV’s International Affairs Division
(DINT)

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PARCEIRAS

África do Sul / South Africa
University of Cape Town GBS UCT
University of Stellenbosh
Wits Business School
Alemanha / Germany
Albert Ludwigs Universität Freiburg
Bucerius Law School – Hochschule
fur Rechtswissenschaft
EBS Universitat fur Wirtschaft
und Recht
Frankfurt School of Finance
and Management
Freie Universität Berlin,
represented by the School of
Business & Economics
German Institut of Global and
Area Studies
Global Public Policy Institute
Hamburg School of Business
Administration (HSBA)
Hertie School of Governance
Johannes Gutenberg University Mainz
Julius Maximilian University
of Würzburg
Max Planck Institute
Mannheim Business School
Pforzheim University
Technical University Hamburg
TUM - Technische Universität München
Universität Mainz
Universität Mannheim
Universität zu-Köln
Westfälische Wilhelms-Universität
(Münster University)
WHU Koblenz
Angola / Angola
Instituto Superior Politécnico de
Angola – INSPAN
Universidade Agostinho Neto – UAN
Argentina / Argentina
Jefatura de Gabinete de Ministros –
República Argentina
Sindicatura Geral de la Nacion
Universidad Austral
Universidad de San Andrés
Universidad Nacional de San Martín
Universidade Nacional de La Plata
Universidad Nacional de Quilmes
Universidad Torcuato Di Tella
Austrália / Australia
Macquaire University
University of New South Wales
University of Sidney

Áustria / Austria
IMC University of Applied Science
Krems
Vienna University of Economics
and Business
Bélgica / Belgium
Katholieke Universiteit Leuven
University of Antwerp – School of Law
Universitá Libre de Bruxellas
Université Catholique de Louvain
Canadá / Canada
HEC – Montreal
International Development
Research Centre
McGill University
Queen’s University
Université du Québec à Montréal
University of Victoria - Peter B.
Gustavson School of Business
Université Laval
University of British Colombia
University of Manitoba
University of Western Ontario
York University
Cabo Verde / Cape Verde
University of Cape Verde
Chile / Chile
Pontificia Universidad Catolica
Universidad de Arte y Ciencias
Sociales (ARCIS)
Universidad Adolfo Ibañez
Universidad Diego Portales
China / China
China University of Political Science
and Law
Chinese Academy of Social Sciences
– CASS
FUDAN University / BRICS Studies
Center
National Chengchi University – Taiwan
Peking University School of
Transnational Law
Renmin University
The Chinese University of Hong Kong
Tsinghua University
Universidade de Macau
Colômbia / Colombia
Universidad Del Rosario
Universidad del Valle – UNIVALLE
Universidad Externado de Colombia
Universidad Los Andes
Coreia / Korea
Sungkyunkwan University Business
School
Dinamarca / Denmark
Copenhagen Business School
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ACADEMIC PARTNERSHIPS

Equador / Ecuador
Universidad Andina Simon Bolivar
Espanha / Spain
E.A.E. – Escuela de Administración
de Empresas
ESADE
Fundació Catalunya
IE Business School
Instituto de Empresa
Universitat Autónoma de Barcelona
(UAB)
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Carlos III de Madrid
Universidad de Cantabria
Universidad Francisco di Victoria
Universitat Pompeu Fabra
Estados Unidos / United States
ABCI Institute
American University
Babson College
Boston University
Brandeis University
BYU – Brigham Young University
Columbia University
Cornell University
Duke University
Emory University
Georgia Institute of Technology
Harvard Law School
Indiana University
Michigan State 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
San Diego State University
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 Oklahoma
The University of Tampa
The University of Texas at Austin
Tulane University
University of Houston
University of Minnesota
University of Southern California
University of Virginia - McIntire
School of Commerce
Fordham University – School of Law
Gonzaga University – School of Law

University of Pennsylvania
University of Wisconsin – Law
School
University of San Diego
Mays Business School
University of New Mexico
Yale University
Finlândia / Finland
Aalto University
Helsinki School of Economics
França / France
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
Group ESC PAU
Group 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 PanthéonSorbonne
Université Paris – Sorbonne
Université d´Auvergne
NEOMA Business School
EM Strasbourg Business School
University of Strasbourg
Holanda / Netherlands
Erasmus Universiteit Rotterdam
Tilburg University
Universidade de Radboud
de Nijmegen
Universität Maastricht
Universiteit van Amsterdam
Utrech University
Hungria / Hungary
Budapest University of Economics
Índia / India
Confederation of India Industry
Indian Council of Cultural Relations
(“ICCR”)
Indian Institute of Management
Institute for Defence Studies and
Analyses (New Delhi)
Institute of Public Enterprise
Jindal Global Law School

Irlanda / Ireland
UCD Michael Smurfit Graduate
Business School
Israel / Israel
IDC – Herzliya Radzyner School
of Law
Tel Aviv University
Itália / Italy
European University Institute
Italian National Institute of Statistics
(ISTAT)
Universitá Commerciale Luigi
Bocconi
Universitá Degli Studi Di Roma
Università Degli Studi di Torino
Università di Pavia (Fact Sheet)
LUISS (Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali
Guido Carli)
Machiavelli Center for Cold War
Studies, Universidade de Florença
Fondazione Bruno Visentini
Universitá Tor Vergata
University of Salerno
Japão / Japan
Hiroshima University of Economics
Keio University
Nagoya University
University of Tokyo
United Nations University – UNU
México / Mexico
CIDE – Ciencias Sociales
EGADE Business School
El Colegio de México
ITAM – Instituto Tecnológico
Autónomo de México
ITESM – Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey
Noruega / Norway
BI Norwegian School of
Management
Norwegian School of Economics
Nova Zelândia / New Zealand
University of Auckland
University of Otago
Peru / Peru
Universidad Del Pacífico
Universidad ESAN
Universidad San Ignacio de Loyola

Universidade Católica Portuguesa
Universidade de Coimbra
Universidade Nova de Lisboa
Universidade Técnica de Lisboa
Reino Unido / United Kingdom
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 College London (UCL)
University of Bristol
University of Essex
University of East London
University of Edinburgh
University of Lancaster
University of York
Warwick Business School
República Tcheca / Czech Republic
Universit of Economics, Prague
Rússia / Russia
MIGMO – Moscow State Institute of
International Relations
St. Petersburg State University
School of Management
Singapura / Singapore
National University of Singapore
Suécia / Sweden
Stockholm School of Economics
Suiça / Switzerland
IDHEAP The Swiss Graduate School
of Public Administration
Hochschule St. Gallen
Swiss Federal Institute of
Tecnology
ZHAW School of Management
and Law
Zurich University of Applied
Sciences
Taiwan / Taiwan
National Chengchi University
Taiwan

Polônia / Poland
Warsaw School of Economics

Turquia / Turkey
Bilkent University
Koç University
Yasar University

Portugal / Portugal
Instituto Superior de Ciências do
Trabalho e da Empresa – ISCTE
Instituto Superior de Economia e
Gestão, da Universidade de Lisboa

Venezuela / Venezuela
IESA – Instituto de Estudios
Superiores de Administración
Universidad Metropolitana
de Caracas

INTERNATIONAL
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ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL
ORGANIZATIONAL
STRUCTURE

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

CONSELHO DIRETOR
VOGAIS
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 Júnior
José Ermírio de Moraes Neto
Marcelo José Basílio de Souza Marinho
Maurício Matos Peixoto

CONSELHO CURADOR
PRESIDENTE
Carlos Alberto Lenz Cesar Protásio
VICE-PRESIDENTE
João Alfredo Dias Lins (Klabin Irmãos & Cia.)
VOGAIS
Alexandre Koch Torres de Assis
Andrea Martini (Souza Cruz S.A)
Antonio Alberto Gouvea Vieira
Eduardo M. Krieger
Estado da Bahia
Estado do Rio Grande do Sul
José Carlos Cardoso
(IRB – Brasil Resseguros S.A)
Luiz Chor
Marcelo Serfaty
Márcio João de Andrade Fortes
Murilo Portugal Filho
(Federação Brasileira de Bancos)
Orlando dos Santos Marques
(Publicis Brasil Comunicação Ltda)
Pedro Henrique Mariani Bittencourt
(Banco BBM S.A)
Raul Calfat
(Votorantim Participações S.A)
Ronaldo Mendonça 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 Jorden Neto
SUPLENTES
Cesar Camacho
Clóvis Torres (Vale S.A)
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)
Rui Barreto
Sergio Andrade
Victório Carlos de Marchi

106

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

DIRETORES
ESCOLAS E UNIDADES

DIRETORIAS E ÁREAS DE SUPORTE

Escola de Ciências Sociais (CPDOC)
Celso Castro

Diretoria de Análise de Políticas Públicas (DAPP)
Marco Aurelio Ruediger

Escola de Direito do Rio de Janeiro (Direito Rio)
Joaquim Falcão

Diretoria de Estudos de Novos Negócios (DENN)
Antonio Carlos Pôrto Gonçalves

Escola de Direito de
São Paulo (Direito SP)
Oscar Vilhena Vieira

Diretoria de Integração Acadêmica (DIA)
Antonio de Araújo Freitas Junior

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

Diretoria de Comunicação e Marketing (DICOM)
Marcos Henrique Facó
Diretoria Internacional (DINT)
Bianor Scelza Cavalcanti

Escola Brasileira de Administração
Pública e de Empresas (EBAPE)
Flavio Carvalho de Vasconcelos

Diretoria de Operações (DO)
Mario Rocha Souza

Escola de Economia de São Paulo (EESP)
Yoshiaki Nakano

Diretoria de Planejamento Estratégico e
Inovação (DPEI)
João Paulo Villela de Andrade

Escola Brasileira de Economia e
Finanças (EPGE)
Rubens Penha Cysne

FGV Crescimento & Desenvolvimento
Roberto Castello Branco

Escola de Matemática Aplicada (EMAp)
Maria Izabel Tavares Camacho

FGV Energia
Carlos Otavio de Vasconcellos Quintella

Editora FGV/ Sistemas de Bibliotecas FGV
Marieta de Moraes Ferreira

FGV Social
Marcelo Neri

FGV Projetos
Cesar Cunha Campos

Centro de Estudos em Regulação e
Infraestrutura (CERI)
Joisa Campanher Dutra

Instituto Brasileiro de Economia (IBRE)
Luiz Guilherme Schymura
Instituto de Desenvolvimento
Educacional (IDE)
Rubens Mario Alberto Wachholz

Comitê de Cooperação Empresarial (CCE)
Centro de Economia Mundial (CEM)
João Carlos de Luca
Carlos Geraldo Langoni
Câmara FGV de Mediação e Arbitragem
Julian Chacel
Núcleo de Prospecção e Inteligência
Internacional (NPII)
Renato Galvão Flôres Junior
Diretoria de Assuntos da Fundação Getulio
Vargas – São Paulo
Maria Tereza Fleury
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FIRST PRESIDENT AND FOUNDER
Luiz Simões Lopes
PRESIDENT
Carlos Ivan Simonsen Leal
VICE PRESIDENTS
Francisco Oswaldo Neves Dornelles
(on leave)
Marcos Cintra Cavalvanti de Albuquerque
Sergio Franklin Quintella
BOARD OF DIRECTORS
MEMBERS
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
SUBSTITUTES
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
Maurício Matos Peixoto

BOARD OF TRUSTEES
PRESIDENT
Carlos Alberto Lenz Cesar Protásio
VICE PRESIDENT
João Alfredo Dias Lins (Klabin Irmãos & Cia.)
MEMBERS
Alexandre Koch Torres de Assis
Andrea Martini (Souza Cruz S.A)
Antonio Alberto Gouvea Vieira
Eduardo M. Krieger
Estado da Bahia
Estado do Rio Grande do Sul
José Carlos Cardoso
(IRB – Brasil Resseguros S.A)
Luiz Chor
Marcelo Serfaty
Márcio João de Andrade Fortes
Murilo Portugal Filho
(Federação Brasileira de Bancos)
Orlando dos Santos Marques
(Publicis Brasil Comunicação Ltda)
Pedro Henrique Mariani Bittencourt
(Banco BBM S.A)
Raul Calfat
(Votorantim Participações S.A)
Ronaldo Mendonça 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 Jorden Neto
SUBSTITUTES
Cesar Camacho
Clóvis Torres (Vale S.A)
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)
Rui Barreto
Sergio Andrade
Victório Carlos de Marchi
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DIRECTORS
SCHOOLS AND UNITS

DIVISIONS AND SUPPORT AREAS

School of Social Sciences (CPDOC)
Celso Castro

Public Policy Analysis Division (DAPP)
Marco Aurelio Ruediger

Rio de Janeiro Law School (Direito Rio)
Joaquim Falcão

Business Studies Division (DENN)
Antonio Carlos Pôrto Gonçalves

São Paulo Law School (Direito SP)
Oscar Vilhena Vieira

Academic Integration Division (DIA)
Antonio de Araújo Freitas Junior

São Paulo School of Business Administration
(EAESP)
Luiz Artur Ledur Brito

Communications & Marketing Division (DICOM)
Marcos Henrique Facó

Brazilian School of Public and Business
Administration (EBAPE)
Flavio Carvalho de Vasconcelos
São Paulo School of Economics (EESP)
Yoshiaki Nakano
EPGE Brazilian School of Economics and Finance
Rubens Penha Cysne
School of Applied Mathematics (EMAp)
Maria Izabel Tavares Camacho
FGV Publisher/ FGV Libraries System
Marieta de Moraes Ferreira
FGV Projetos
Cesar Cunha Campos
Brazilian Institute of Economics (IBRE)
Luiz Guilherme Schymura
Institute for Educational Development (IDE)
Rubens Mario Alberto Wachholz

International Affairs Division (DINT)
Bianor Scelza Cavalcanti
Operations Division (DO)
Mario Rocha Souza
Strategic Planning and Innovation Division
(DPEI)
João Paulo Villela de Andrade
FGV Growth & Development
Roberto Castello Branco
FGV Energy
Carlos Otavio de Vasconcellos Quintella
FGV Social
Marcelo Neri
Center for Regulation and Infrastructure Studies
(CERI)
Joisa Campanher Dutra
Business Cooperation Committee (CCE)
Center for Global Economics (CEM)
João Carlos de Luca
Carlos Geraldo Langoni
FGV’s Board of Mediation and Arbitration
Julian Chacel
International Intelligence Unit (NPII)
Renato Galvão Flôres Junior
General Affairs Division for Fundação Getulio
Vargas in São Paulo
Maria Tereza Fleury
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BALANÇO
FINANCEIRO
BALANCE
SHEET

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANCE SHEET

Valores em milhões de reais (R$)

Figures in million reais (R$)

ASSETS

ATIVO

884.4

802.0

CASH AND CASH EQUIVALENT

818.5

734.0

ACCOUNTS RECEIVABLE

30.9

27.6

4.0

4.0

31.0

36.4

NON-CURRENT ASSETS

696.2

643.2

LONG-TERM RECEIVABLES

149.0

131.7

43.1

43.1

884,4

802,0

DISPONÍVEL

818,5

734,0

CONTAS A RECEBER

30,9

27,6

4,0

4,0

31,0

36,4

696,2

643,2

149,0

131,7

CARTEIRA DE TÍTULOS DE FUNDOS DE BOLSAS

43,1

43,1

STUDENTS AID RECEIVABLES

APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS

43,3

38,2

LONG TERM CASH INVESTMENTS

43.3

38.2

VALORES DIVERSOS A RECEBER

62,6

50,3

OTHER RECEIVABLES LONG TERM

62.6

50.3

547,2

511,6

547.2

511.6

1.580,6

1.445,2

1,580.6

1,445.2

2015

2014

224.2

172.3

22.6

21.1

ESTOQUES
OUTROS CRÉDITOS

ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

IMOBILIZADO

TOTAL (R$)

CURRENT ASSETS

INVENTORY
OTHER RECEIVABLES

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

TOTAL (R$)

LIABILITIES

PASSIVO
2015

2014

224,2

172,3

22,6

21,1

FORNECEDORES E PRESTS.DE SERVIÇOS

28,2

43,3

ACCOUNTS PAYABLE

28.2

43.3

CONVÊNIOS E CONTRATOS DIVERSOS

79,8

27,5

AGREEMENTS OBLIGATIONS PAYABLE

79.8

27.5

PROVISÕES DIVERSAS

33,8

31,2

OTHER PROVISIONS

33.8

31.2

PASSIVO CIRCULANTE
FOLHAS A PAGAR, CONTRIBS.RETENÇÕES

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
OUTROS VALORES EXIGÍVEIS

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
VALORES DIVERSOS A REALIZAR

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
FUNDO PATRIMONIAL
FUNDOS ESPECIAIS

RESULTADO DO EXERCÍCIO

TOTAL (R$)

BALANÇO FINANCEIRO

2014

2014

ATIVO CIRCULANTE
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2015

2015

13,8

9,9

45,9

39,3

CURRENT LIABILITIES
SALARIES PAYABLE

LOANS PAYABLE
OTHER SHORT TERM LIABILITIES

168,4

151,5

NON-CURRENT LIABILITIES

104,8

100,3

LOANS PAYABLE

63,6

51,2

1.188,0

1.121,4

1.051,2

968,4

EQUITY ACCOUNT

135,12

120,5

SPECIAL DESTINATION FUNDS

1,6

32,5

1.580,6

1.445,2

OTHER PAYABLES LONG TERM

NET EQUITY

SURPLUS

TOTAL (R$)

13.8

9.9

45.9

39.3

168.4

151.5

104.8

100.3

63.6

51.2

1,188.0

1,121.4

1,051.2

968.4

135.12

120.5

1.6

32.5

1,580.6

1,445.2
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BALANÇO ECONÔMICO

ECONOMIC BALANCE

Valores em milhões de reais (R$)

Figures in million reais (R$)

REVENUE

RECEITA
RECEITAS

2015

2014

1.033,8

1.088,8

REVENUE

1,033.8

1,088.8

73,0

78,7

FINANCIAL

73.0

78.7

RECEITA OPERACIONAL

933,5

960,9

OPERATING

933.5

960.9

27,3

49,1

DONATIONS

27.3

49.1

1.033,8

1.088,8

1,033.8

1,088.8

2015

2014

TOTAL (R$)

CUSTOS E DESPESAS DE OPERAÇÃO

TOTAL (R$)

EXPENSES

DESPESA
2015

2014

1.027,6

1.051,5

1,027.6

1,051.5

PESSOAL E ENCARGOS

438,0

408,6

PERSONNEL

438.0

408.6

SERVIÇOS DE TERCEIROS

492,7

504,8

SERVICES

492.7

504.8

96,9

138,2

96.9

138.2

4,6

4,7

OTHER EXPENSES

4.6

4.7

4,6

4,7

FIXED ASSETS WRITE OFFS

4.6

4.7

1.032,6

1.056,3

1,032.6

1,056.3

1,6

32,5

1.6

32.5

1.033,8

1.088,8

1,033.8

1,088.8

CUSTOS E DESPESAS DIVERSAS

CUSTO DE ALIENAÇÕES E BAIXAS
CUSTOS ALIENAÇÕES/BAIXAS BENS MÓVEIS
SUBTOTAL
SUPERAVIT

TOTAL (R$)

BALANÇO FINANCEIRO

2014

RECEITA PATRIMONIAL

RECEITA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
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2015

OPERATING EXPENSES

OTHER OPERATING EXPENSES

SUBTOTAL
SURPLUS

TOTAL (R$)

BALANCE SHEET
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FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
PRAIA DE BOTAFOGO, 190
22250 900
RIO DE JANEIRO, RJ
55 21 3799 4747
CRÉDITOS / CREDITS:
PROJETO GRÁFICO / GRAPHIC DESIGN:
RAFDESIGN (POLYANA FERREIRA, ROOSEVELT VILELA E TEBHATA SPEKMAN)
COORDENAÇÃO E CONCEITO / COORDINATION AND CONCEPT:
FGV/DICOM - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING / COMMUNICATIONS & MARKETING DIVISION
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING / COMMUNICATIONS & MARKETING DIRECTOR:
MARCOS HENRIQUE FACÓ
SUPERINTENDENTE DE COMUNICAÇÃO E MARKETING / COMMUNICATIONS & MARKETING SUPERINTENDENT:
ALEXANDRA SIQUEIRA
COORDENADORA DE IMPRENSA E CONTEÚDO / PRESS AND CONTENT COORDINATOR:
MARISE LEMOS
RESPONSÁVEL PELO DIRECIONAMENTO DE CONTEÚDO / CONTENT SUPERVISOR :
FERNANDA RUFINO
RESPONSÁVEL PELO DIRECIONAMENTO DE CRIAÇÃO / CREATIVE SUPERVISOR:
ERIKA SCHEINER
APOIO / SUPPORT:
GORET PEREIRA PAULO
REDE DE PESQUISA E CONHECIMENTO APLICADO / KNOWLEDGE AND APPLIED RESEARCH NETWORK

