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A FGV EM PERMANENTE
EVOLUÇÃO
A missão precípua da Fundação Getulio Vargas
é estimular o desenvolvimento nacional. Ela
tem cumprido esse papel há mais de 70 anos,
trabalhando de diversas formas. A primeira
delas, a mais percebível, é por meio do ensino.
Nós temos algumas das melhores escolas do
Brasil, se não as melhores, e em diferentes áreas
vocacionais. A segunda é através do provimento
de informações de uso público, tais como a
elaboração e a aplicação de métricas de alcance
nacional e a produção de relatórios de tendências,
os quais contribuem não só para a compreensão
das circunstâncias do país, mas também para
facilitar a geração de negócios. A terceira é por
meio da construção de conhecimento sobre
os diversos enfoques da “realidade nacional”.
Quanto a este último aspecto, cumpre ressaltar a
visão de que a FGV deve pautar as suas pesquisas
prioritariamente pela aplicabilidade. Isto não
quer dizer que não sejam desenvolvidas na
instituição as mais sofisticadas teorias abstratas,
mas sim que o objetivo final é a solução dos
problemas do país.
A Fundação Getulio Vargas trabalha
permanentemente não só para desenvolver o
pensamento estratégico brasileiro, mas também
para municiá-lo com análises e informações
que permitam a melhor formulação e
implementação de ações práticas.
Nos últimos 20 anos, podem-se distinguir
quatro fases diferentes na evolução da
Fundação. A primeira fase, que começa por
volta de 1990 e se estende até 2004, é a da
progressiva construção da sustentabilidade da
instituição, que veio se fortalecendo desde o
passado recente, por meio da ampliação dos
cursos executivos e da consecução de projetos
de apoio técnico a empresas e governos. A
segunda fase – é importante registrar que essas
fases se superpõem – vai de 2000 até 2008. Ela
corresponde ao reinvestimento de parte dos
resultados em qualidade, ao aprimoramento da
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governança e à evolução dos planos de negócios.
No terceiro período, entre 2004 e 2014, deuse a ampliação do escopo de atuação da FGV,
a constatação da nossa relevância como think
tank e o esclarecimento dos nossos três macroobjetivos: fazer mais e melhor do que fizemos
nos últimos 70 anos; ser o portal do pensamento
brasileiro sobre o exterior e do exterior sobre o
Brasil; e trazer para o centro da nossa produção
de conhecimento tudo o que podemos chamar
de ciência da informação.
Na atualidade, a Fundação Getulio Vargas entra
na sua quarta fase estratégica, que começou
por volta de 2014 e espero que continue, pelo
menos, por mais 10 anos. Esse período será
marcado pela modernização e aprimoramento
ainda maior dos controles, uma ênfase maior
em nossos objetivos e o enaltecimento do rigor
metodológico. O aprimoramento dos nossos
processos propicia a criação de ativos que
gerarão benefícios ainda maiores para o país. O
que, de fato, começamos agora é talvez a mais
relevante de todas as fases, que nos permitirá
solidificar a continuidade, o aprimoramento
dos serviços e a ampliação do escopo.
O ano de 2016 foi um período de ajuste na
economia e na política brasileira. Esperamos que
esse ajuste continue em 2017. Foi um ano em
que quase todas as atividades no Brasil sofreram,
porém para a FGV foi um tempo de profícua
preparação para o futuro. A nossa missão
implica uma contínua luta pelo avanço e pela
modernidade. Não pode haver acomodação, nem
mesmo satisfação com os resultados alcançados
até agora nesta longa caminhada.
Trabalho de muitos, durante muitos anos, a FGV
precisará crescentemente do trabalho de todos
para continuar vencendo os seus desafios.

Carlos Ivan Simonsen Leal
Presidente da Fundação Getulio Vargas

FGV IN CONSTANT
EVOLUTION
Fundação Getulio Vargas’ main mission is to
stimulate Brazil’s development. It has been
performing this role for more than 70 years,
working in various ways. The first of them, and
the most noticeable, is through teaching. We
have some of the best schools in Brazil, if not
the best, and in different vocational areas. The
second is through the provision of information
of public utility, such as the creation and
application of nationwide metrics and the
production of trend reports, contributing
not only to understanding of the country’s
circumstances, but also facilitating business
generation. The third is through the building
of knowledge on various aspects of “national
reality”. Regarding this last way, it is worth
emphasizing the vision that FGV must guide its
research primarily in line with its applicability.
This does not mean that the most sophisticated
abstract theories are not developed at the
institution, but rather that the overriding goal is
to solve the country’s problems.
Fundação Getulio Vargas works continually not
just to develop Brazilian strategic thinking, but
also to arm it with analyses and information to
permit the best formulation and implementation
of practical actions.
In the last 20 years, one may identify four
different phases in FGV’s evolution. The first
phase, which began around 1990 and ended
in 2004, involved the progressive construction
of the institution’s sustainability, which had
been strengthening in the recent past, through
an expansion in executive courses and the
continuation of technical advisory projects
for companies and governments. The second
phase - it is important to note that these phases
overlap - went from 2000 to 2008. It involved
reinvestment of some of FGV’s surpluses in
quality, improvements to governance, and
the evolution of business plans. In the third
period, between 2004 and 2014, FGV’s scope

of activity expanded, we became well known as
a think tank, and we clearly established three
macro-objectives: to do more things, and to do
them better, than we had done in the previous
70 years; to be a portal for Brazilian thought
about other countries, and for foreign thinking
on Brazil; and to bring everything we can
call information science into the heart of our
knowledge production.
Fundação Getulio Vargas is now in its fourth
strategic phase, which began around 2014. I
hope it continues for at least another 10 years.
This period will be marked by the modernization
and further enhancement of controls, greater
emphasis on our objectives, and the promotion
of methodological rigor. The improvement of
our processes leads to the creation of assets
that will generate even greater benefits for the
country. What we have started now is perhaps
the most significant of all the phases. It will allow
us to solidify our continuity, the enhancement
of our services and the expansion of our scope.
2016 was a year of adjustment in the Brazilian
economy and politics. We expect this
adjustment will continue in 2017. Last year,
practically all activities in Brazil suffered, but
for FGV it was a time of fruitful preparation for
the future. Our mission implies a continuous
struggle for progress and modernity. We must
not grow complacent or be satisfied with the
results obtained so far on this long journey.
The work of many people over many years, FGV
will increasingly need everyone’s efforts in order
to continue to overcome its challenges.

Carlos Ivan Simonsen Leal
President of Fundação Getulio Vargas
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CONTRIBUIÇÕES PARA O
DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO
Ao longo de 2016, a Fundação Getulio Vargas
avançou posições em importantes rankings
internacionais. Sua excelência como think tank
e instituição de ensino superior foi confirmada
pelas mais diversas métricas e avaliações
nacionais e internacionais. São conquistas que
nos orgulham e estimulam. Ao completar 72
anos de história, a FGV se sente inteiramente
emulada no seu compromisso de contribuir para
o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. É a
nossa missão permanente, nossa razão de existir.
No âmbito internacional, a instituição obteve
prestigiosos reconhecimentos. A FGV foi
listada entre as dez principais instituições
de ensino superior do mundo, em ranking
divulgado pelo LinkedIn, sendo a única
representante do país, à frente de renomadas
instituições americanas e europeias.
No Global Go To Think Tank Index Report, da
Universidade de Pensilvânia, a FGV subiu quatro
posições e figurou no 9º lugar no ranking dos
melhores think tanks do mundo e na liderança
da América Latina pelo oitavo ano consecutivo.
Destaque-se ainda a sua escolha como o think
tank mais bem administrado do mundo. No
ambiente interno, alcançou, por meio de suas
escolas, as primeiras colocações nacionais
do Índice Geral de Cursos do Ministério da
Educação (IGC/MEC).
Entre os diversos bens públicos disponibilizados
em 2016, merece destaque o lançamento da
plataforma “A hora do Enem”, iniciativa da FGV
em parceria com o Ministério da Educação, que
reúne uma série de conteúdos criados para que
os alunos possam utilizar gratuitamente como
forma de estudo extraclasse. Um banco com mais
de 10 mil questões e 900 horas de videoaulas está
aberto à consulta, além de exercícios simulados.
Chamamos a atenção também para a nova versão,
atualizada e ampliada, do Atlas Histórico. Brasil
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500 anos. A plataforma digital com acesso livre,
que constitui uma das maiores bases de dados
sobre a história do Brasil, traz informações desde
o período das grandes navegações até o fim do
segundo governo Lula. Desde 1998, nenhum
outro atlas do Brasil havia sido publicado. A nova
versão foi enriquecida com conteúdos textuais,
fotográficos, sonoros e audiovisuais.
Na área econômica, construímos três novos
índices, que vieram aumentar a compreensão
dos rumos da economia brasileira e subsidiar
a tomada de decisão. O Indicador de Incerteza
da Economia Brasileira, o Índice de Mercado
Imobiliário Residencial, e o indicador do Nível
de Utilização da Capacidade Instalada para os
setores de serviços e de construção.
Outro marco importante de 2016 foi a inauguração
do Centro de Excelência e Inovação em Políticas
Educacionais (CEIPE), que está associado ao
Programa de Política Educacional Internacional
da Universidade de Harvard e é o primeiro think
tank brasileiro dirigido para o desenvolvimento
de pesquisas aplicadas e implementação de
políticas educacionais inovadoras. O CEIPE tem
como objetivo utilizar o conhecimento de fronteira
para implementar políticas públicas que possam
transformar a educação fundamental no Brasil.
Os resultados são estimulantes e devem ser
atribuídos ao nosso maior bem, a atração
e formação de capital intelectual. Na FGV o
realizado é somente uma ponte para o que está
por ser construído. Não há porto de chegada.
Estamos sempre começando.

Sergio Franklin Quintella
Vice-presidente da Fundação Getulio Vargas

CONTRIBUTIONS TO
BRAZILIAN DEVELOPMENT
In 2016, Fundação Getulio Vargas climbed in a
number of important international rankings. Its
excellence as a think tank and higher education
institution was confirmed by a wide range of
national and international metrics and evaluations.
These achievements are a source of pride and
encouragement for us. While celebrating its
72nd anniversary, FGV remains highly committed
to contributing to Brazil’s socioeconomic
development. This is our permanent mission, our
reason for being.
On the international stage, the institution
obtained some prestigious recognition last year.
FGV featured among the world’s top 10 higher
education institutions in a ranking published by
LinkedIn. FGV was the only representative of
Brazil, ranking ahead of renowned American and
European institutions.
FGV rose four places in the Global Go To Think
Tank Index Report, published by the University
of Pennsylvania, coming ninth in its ranking of
the world’s best think tanks and the leader in
Latin America for the eighth consecutive year. It
was also rated the world’s best-managed think
tank. Within Brazil, FGV schools came top in the
Brazilian Ministry of Education’s General Index of
Courses (IGC/MEC).
Among various public goods provided in 2016, we
should highlight the launch of the “A hora do Enem”
(“National High School Exam time”) platform, an
initiative organized by FGV in partnership with the
Brazilian Ministry of Education, which compiles a
series of content that students can use to study for
free outside their class time. A database of more
than 10,000 pages and 900 hours of video classes
can be consulted, as well as simulated exercises.
Another notable product is the newly updated
and extended version of Atlas Histórico. Brasil
500 anos. (Historical Atlas. 500 years of Brazil.).
This free-to-access digital platform is one of the

largest databases on Brazilian history, providing
information on everything from the Age of
Exploration to the end of Luiz Inácio Lula da
Silva’s second administration. No other atlas of
Brazil has been published since 1998. The new
version has been enriched with text, photos and
audiovisual content.
In the economic area, we built three new indexes
last year, to improve understanding of the
Brazilian economy and support decision making:
the Economic Uncertainty Indicator for Brazil,
the Residential Real Estate Market Index, and the
Installed Capacity Usage Level indicator for the
services and construction sectors.
Another milestone in 2016 was the opening
of the Center for Excellence and Innovation in
Education Policies (CEIPE), which is associated
with Harvard University’s International Education
Policy Program. This is Brazil’s first think tank
designed to research and implement innovative
educational policies. CEIPE aims to use cuttingedge knowledge to implement public policies that
can transform elementary education in Brazil.
Our results are encouraging and they should
be attributed to our most valuable asset – the
attraction and development of intellectual
capital. At FGV, achievements are just a bridge
to what is about to be built. There is no port of
arrival. We are always starting out.

Sergio Franklin Quintella
Vice president of Fundação Getulio Vargas
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A Fundação Getulio Vargas possui a missão de estimular o desenvolvimento
socioeconômico nacional, atuando de forma proativa junto ao governo e
à sociedade, de forma a contribuir com o fomento de estudos, projetos e
pesquisas para o crescimento sustentável do país. A seguir, apresentamos
alguns exemplos dessa vasta produção intelectual, elaborada pelas
Escolas, Unidades, Diretorias e Centros da FGV no ano de 2016, que
corroboram com essa missão.

The mission of Fundação Getulio Vargas (FGV) is to stimulate Brazil’s
socioeconomic development. Through the development of studies,
projects and research, FGV works proactively with the government and
society in order to contribute to the sustainable growth of the country.
The following texts provide examples of how intellectual achievements
corroborate with this mission, produced by FGV’s Schools, Units,
Divisions and Centers in 2016.
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NOVOS ÍNDICES PARA
COLABORAR COM OS
POSSÍVEIS CAMINHOS DA
ECONOMIA BRASILEIRA
NEW INDEXES TO SUPPORT
POSSIBLE PATHS FOR THE
BRAZILIAN ECONOMY
IBRE

Em um momento em que a economia não está
apresentando os resultados satisfatórios de outrora,
com taxas de desemprego elevadas e forte recessão,
o trabalho realizado pela Fundação Getulio Vargas,
por meio do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE),
torna-se cada vez mais importante.
O Instituto analisa os preços coletados junto às
empresas parceiras e os transforma em informações
ágeis e de grande relevância para o monitoramento
da inflação brasileira, com a elaboração de mais de
50 índices de repercussão nacional e internacional.
O IBRE produz também sondagens que abrangem
a aplicação mensal de mais de 7 mil questionários
a empresas e consumidores e cujas respostas,
agregadas em indicadores mensais, mostram a
confiança do consumidor e de diversos setores
sobre a economia brasileira.
Em 2016, o IBRE lançou mais dois novos índices
econômicos: o Índice Geral do Mercado Imobiliário
Residencial (IGMI-R ABECIP) e o Indicador de
Incerteza da Economia Brasileira (IIE-Br).
Elaborado em parceria com a Associação Brasileira
das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança
(ABECIP), o IGMI-C nasceu de uma necessidade
de indicadores de preços de ativos imobiliários no
país. O IGMI-C (Índice Geral de Preços Imobiliários
– Comercial), lançado em 2011, preencheu a lacuna
com relação à rentabilidade de imóveis comerciais.
Agora, o IGMI-R ABECIP completa este conjunto
com informações sobre a evolução de preços de
imóveis residenciais, levando em conta os laudos
de imóveis financiados pelos bancos.
O IGMI-R ABECIP usa metodologias adotadas
por especialistas de mercado com a finalidade de
fornecer o valor mais próximo possível da realidade
para a transação do imóvel. As informações
consideradas nas avaliações são mensuráveis e
verificáveis, tais como localização, área do imóvel,
características da vizinhança, qualidade do material
utilizado no acabamento, número de aposentos,
entre outros aspectos que são levados em conta
nas transações de compra e venda.
Com base em laudos de avaliações fornecidos por
um conjunto expressivo de agentes financiadores
imobiliários, o índice é calculado com uma amostra
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mensal iniciada em janeiro de 2014 e atualizada
mensalmente. A base de dados reúne informações
sobre imóveis em mais de 4 mil municípios em
todos os estados do Brasil, o que permite o cálculo
para o total do país, e separadamente para as nove
capitais com maior densidade de informações: São
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza,
Recife, Curitiba, Porto Alegre, Salvador e Goiânia.
Ao longo do tempo, novos municípios serão
gradativamente integrados ao índice, assim como
outros detalhamentos, como diferentes regiões dos
principais municípios e por tipos de imóveis.
Outro importante indicador lançado que também
irá contribuir bastante para a economia brasileira é
o IIE-Br. O novo índice é composto por três medidas:
IIE-Br-Mídia, baseada na frequência de notícias com
menção à incerteza; IIE-Br-Expectativa, construída
a partir das dispersões das previsões de empresas
para a taxa de câmbio e para o IPCA; e IIE-Br Mercado,
baseada na volatilidade do mercado financeiro.
Essas três medidas, em conjunto, minimizam os
impactos que cada fator isoladamente pode ter
no indicador final. A consolidação dos resultados
do IIE-Br se dá por meio da ponderação dos três
indicadores componentes.
O novo indicador se baseia nos estudos de Nicholas
Bloom (2013) e no conceito econômico da incerteza
de Frank Knight (1921). Essa literatura sobre o tema
atenta para as dificuldades que o país enfrenta
para sair da crise e retomar o crescimento. Além
disso, alerta para a necessidade de se focar nos
principais vetores de incerteza econômica, isto é,
a estabilidade política e um ajuste fiscal crível no
curto prazo.
Ambos os índices criados contribuem para reforçar
a missão do IBRE que, desde 1951, pesquisa, analisa,
produz e dissemina estatísticas macroeconômicas e
pesquisas econômicas aplicadas, de alta qualidade,
relevantes para o aperfeiçoamento das políticas
públicas ou da ação privada na economia brasileira,
estimulando o desenvolvimento econômico e o
bem-estar social do país.

At a time when the Brazilian economy is not
presenting the satisfactory results it did in the past,
with high unemployment and a severe recession, the
work done by Fundação Getulio Vargas, through its
Brazilian Institute of Economics (IBRE), has become
ever more important.
The Institute analyzes prices collected from
partner companies and transforms them into
agile information of great relevance to the
monitoring of Brazilian inflation. It produces more
than 50 indexes, with national and international
repercussion. IBRE also carries out surveys,
involving monthly questionnaires taken by more
than 7,000 companies and consumers. Their
responses, compiled into monthly indicators,
show the confidence in the Brazilian economy felt
by consumers and various sectors.
In 2016, IBRE launched two new economic
indexes: the Residential Real Estate Market Index
(IGMI-R ABECIP) and the Economic Uncertainty
Indicator for Brazil (IIE-Br).
Produced in partnership with the Brazilian
Association of Real Estate Credit and Savings Entities
(ABECIP), the General Index for the Commercial
Real Estate Market (IGMI-C) arose from the need
for real estate asset price indicators in the country.
Launched in 2011, IGMI-C filled a gap regarding the
profitability of commercial property. IGMI-R ABECIP
now completes this set, by providing information on
the evolution of residential real estate prices, taking
into account real estate bank funding records.
IGMI-R ABECIP uses methodologies adopted by
market specialists in order to arrive at a value as close
as possible to the reality of real estate transactions.
The information considered in the evaluations is
measurable and verifiable, such as location, size of
property, characteristics of neighborhood, quality of
finishing materials used, and number of bedrooms,
among other aspects that are taken into account in
purchase and sale transactions.

4,000 municipalities in all Brazilian states, enabling
calculations for the whole country, and separately
for the nine state capitals with the highest density
of information: Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Fortaleza, Recife, Curitiba, Porto
Alegre, Salvador, and Goiania. Over time, other
municipalities will gradually be added to the index,
as well as other details, such as different regions of
the main municipalities, and types of properties.
Another important indicator that has recently been
launched and will also contribute considerably to
the Brazilian economy is IIE-Br. This new index
is composed of three measures: IIE-Br-Media,
based on frequency of news reports that mention
uncertainty; IIE-Br-Expectations, constructed from
dispersions of companies’ forecasts for exchange
rates and IPCA; and IIE-Br Market, based on
volatility in the financial markets. These three
measures, taken together, minimize the impacts
that each factor alone could have on the final
indicator. The results of IIE-Br are consolidated by
weighting the three component indicators.
The new indicator is based on studies by Nicholas
Bloom (2013) and the economic concept of
uncertainty discussed by Frank Knight (1921). The
literature in the area warns of difficulties a country
can face when leaving a crisis and resuming growth.
It also notes the need to focus on the main vectors
of economic uncertainty, i.e. political stability and
credible fiscal adjustment in the short term.
Both these newly created indexes will help reinforce
IBRE’s mission, which since 1951 has been to
research, analyze, produce and disseminate highquality macroeconomic statistics and applied
economic research, relevant to the improvement
of public policies or private action in the Brazilian
economy, stimulating the country’s economic
development and social well-being.

Based on appraisal reports supplied by a large
number of real estate funding agents, the index is
calculated in line with a monthly sample beginning
in January 2014 and updated monthly. The database
compiles information on properties in more than
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UMA NOVA ÁREA DE
PESQUISA EM POLÍTICAS
PÚBLICAS E SAÚDE
A NEW AREA OF
RESEARCH IN PUBLIC AND
HEALTH POLICIES
DAPP

Com o intuito de compreender as políticas
públicas e seus efeitos, qualificando o debate
na sociedade em rede, a Diretoria de Análise
de Políticas Públicas (DAPP) tem como missão
aprimorar a transparência e o diálogo entre
o Estado e a sociedade, além de promover o
desenvolvimento nacional.
No ano de 2016, a DAPP lançou uma nova linha
de pesquisa aplicada, chamada “Saúde em
Números”, que tem como objetivo promover a
transparência em torno das políticas de saúde no
Brasil por meio de dados públicos combinados
com análise de rede, novas tecnologias e
visualização de dados. A ideia da nova área é
buscar soluções inovadoras para transformar
os dados coletados em informações de fácil
entendimento ao público.
A iniciativa foi inaugurada com a divulgação de
um estudo sobre os números da dengue no Brasil
a fim de consolidar diferentes fontes de dados
para propiciar informações qualificadas para a
tomada de decisões. O levantamento, que traçou
um panorama da epidemia no país, apontou que
a cidade do Rio de Janeiro registrou 2,5 mil casos
de dengue apenas em janeiro e fevereiro de 2016,
frente a 319 ocorrências no mesmo período do
ano anterior, segundo dados da Secretaria de
Saúde do Município.
A pesquisa também identificou uma discrepância
entre os dados levantados pelas secretarias
estadual e municipal de Saúde, devido a
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diferenças na forma e na metodologia de
contagem. Enquanto para a prefeitura houve, em
2016, mais de 2 mil casos na cidade do Rio, para
o estado foram 246 ocorrências.
Em outra análise, o estudo focou no orçamento
do governo federal para o combate a epidemias,
entre as quais a dengue é a principal. A partir de
dados dos repasses aos estados direcionados
para a vigilância em saúde, identificou-se que
a taxa de execução caiu para menos da metade
entre 2013 e 2015.
Ainda no âmbito da linha de pesquisa “Saúde em
Números”, foi desenvolvido um projeto-piloto
que propõe o uso de drones para aumentar
a eficiência das políticas de vigilância e controle
do mosquito transmissor da dengue. A
tecnologia permite a vistoria de imóveis
fechados, aos quais o poder público não tem
acesso, e promove a fiscalização em grandes
áreas em menos tempo e com menor gasto
de recursos públicos. Além disso, os drones
influenciam o engajamento social, atraindo a
atenção e mobilizando a população local para
identificar, voluntariamente, regiões que são
possíveis focos de reprodução do mosquito.
Dessa forma, as pesquisas aplicadas desenvolvidas
pela DAPP na área de saúde buscam lançar
luz sobre informações capazes não apenas de
sensibilizar o Estado para a geração de políticas
mais eficientes, mas também fornecer insumos
para que a população se inclua no debate público.

In order to understand public policies and
their effects, contributing to debate in the
networked society, FGV’s Department of Public
Policy Analysis (DAPP) has the mission of
improving transparency and dialogue between
the state and society, as well as promoting
national development.

In another analysis, the study focused on
the federal government’s budget for fighting
epidemics, of which dengue fever is the main
one. Using data on financial transfers to states,
used for health surveillance activities, it was
identified that the spending execution rate fell
to less than half between 2013 and 2015.

In 2016, DAPP launched a new line of applied
research, called “Health in Numbers”, which is
aimed at promoting transparency in Brazilian
health policy through public data combined
with network analysis, new technologies and
data visualization. The idea of the new area is
to look for innovative solutions to transform
collected data into information that the public
can easily understand.

Also within the scope of the “Health in
Numbers” research line, a pilot project was
developed to use drones to improve the
efficiency of surveillance and control policies
for the type of mosquito that transmits dengue.
This technology permits inspections of closed
properties, which the public authorities are
otherwise unable to access, and it enables large
areas to be inspected in a short space of time,
using less public funds. In addition, drones can
boost social engagement, attracting attention
and mobilizing local people to voluntarily
identify potential mosquito breeding sites.

The initiative was begun with the publication of
a study into dengue fever numbers in Brazil, in
order to consolidate different data sources so as
to provide high-quality information for decision
making. The study, which provided an overview of
the country’s epidemic, found that the city of Rio de
Janeiro recorded 2,500 cases of dengue in January
and February 2016 alone, up from 319 occurrences
in the same period of 2015, according to figures
from the Municipal Health Secretariat.

Accordingly, the applied research conducted by
DAPP in the health area seeks to shed light on
information able to help the state produce more
efficient policies and also support widespread
involvement in public debate.

The study also identified a discrepancy between
data collected by state and municipal health
secretariats, due to different counting methods.
While the municipal government recorded more
than 2,000 cases in the city of Rio de Janeiro in
2016, the state government only counted 246.
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UM GRUPO QUE CONTRIBUI
PARA A MELHORIA DA RELAÇÃO
ENTRE OS DIREITOS HUMANOS
E AS EMPRESAS
A GROUP THAT CONTRIBUTES TO
IMPROVING THE RELATIONSHIP BETWEEN
HUMAN RIGHTS AND COMPANIES
DIREITO SP

Os impactos do mundo dos negócios sobre os direitos
humanos são inegáveis. As corporações operam em
um cenário complexo, e as violações podem resultar
não apenas de suas atividades diretas, mas também
de suas relações com as comunidades vizinhas e ao
longo de suas cadeias de produção e fornecimento.
Em 2011, a Organização das Nações Unidas (ONU)
adotou os Princípios Orientadores sobre Empresas
e Direitos Humanos (UNGPs), que estabeleceram
um novo paradigma sobre as responsabilidades
das empresas em relação à proteção dos direitos
humanos. Os UNGPs indicam que as empresas
precisam adotar mecanismos para prevenir,
mitigar e reparar os impactos diretos e indiretos
de suas atividades sobre os direitos humanos.
Também reforçam os deveres do Estado quando
os direitos humanos são ameaçados ou violados
por agentes privados.
Cumprindo o seu papel de contribuir para o
desenvolvimento nacional através de diversas
frentes, a Fundação Getulio Vargas, por meio do
Grupo de Pesquisa sobre Direitos Humanos e
Empresas (GDHeE) da Escola de Direito de São Paulo
(Direito SP), atua para promover um modelo de
desenvolvimento que visa proteger, efetivamente,
os direitos das pessoas e comunidades impactadas
pelas atividades empresariais.
O GDHeE possui uma equipe multidisciplinar
guiada pela precisão metodológica, que utiliza
métodos participativos e colaborativos para
fazer diagnósticos, construir cenários e produzir
resultados de pesquisas variados.
No ano de 2016, o grupo coordenou vários projetos.
Dentre eles, destaca-se o que tem como objetivo
a elaboração de diretrizes para o deslocamento
de pessoas que necessitam sair de seus locais de
origem, em decorrência da construção de “obras
de desenvolvimento” – nome dado pela ONU às
obras de infraestrutura, como portos, hidrelétricas
e mineração. Essas diretrizes visam orientar as
ações das empresas, dos bancos financiadores
de grandes projetos e das agências ambientais
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sobre como planejar e realizar o deslocamento
de pessoas impactadas direta ou indiretamente
por esses empreendimentos. O passo seguinte do
projeto é a construção de um aplicativo e de uma
plataforma digital que funcionem como mecanismos
de escuta e monitoramento, capazes de identificar
os impactos sofridos pelas comunidades locais, as
vulnerabilidades do território e as prioridades para
empresas e Estado.
O Brasil adotou diversos tratados internacionais
que garantem moradia adequada. Porém, para
cumprir esses tratados, o país precisa adotar
diversas medidas, que passam pela inclusão de
todos os atores envolvidos no processo. Dessa
forma, minimizam-se os efeitos do deslocamento
não planejado de pessoas, que acarrete o
empobrecimento da população e vai na contramão
do potencial da obra e/ou empreendimento
promover o desenvolvimento local. O resultado é
uma grande incerteza jurídica para os negócios e a
violação dos direitos das comunidades locais.
Nesse contexto, o GDHeE tem atuado ativamente
para melhorar este cenário, esclarecendo as
responsabilidades e propondo formas para mitigar a
violação de direitos. Já houve grandes avanços no que
tange ao deslocamento de pessoas (comunidades
tradicionais e indígenas), como no caso da construção
da Usina de Belo Monte (Altamira/PA), na Amazônia,
em projeto realizado em parceria com a Sociedade
Brasileira pelo Progresso da Ciência (SBPC).
Com base em pesquisa empírica e análise
quantitativa e qualitativa de processos, o grupo
desenvolveu soluções que serão aplicadas
ao caso, as quais já foram incorporadas pelo
Ibama, e visam promover a participação dos
ribeirinhos de Belo Monte no processo de seu
deslocamento, além de orientar as políticas do
Estado e as avaliações de risco realizadas pelas
empresas com o objetivo de prevenir violações
aos direitos humanos em suas atividades.

The business world’s impacts on human rights are
undeniable. Corporations operate in a complex
environment, and violations may result not only
from their direct activities, but also from their
relationships with neighboring communities and
throughout their production and supply chains.

projects. The next step in the project is to build
an app and digital platform to act as consultation
and monitoring mechanisms, able to identify the
impacts suffered by local communities, regional
vulnerabilities, and the priorities for companies
and the state.

In 2011, the United Nations launched the
Guiding Principles on Business and Human Rights
(UNGPs), which established a new paradigm
for companies’ responsibilities in relation to
protecting human rights. The UNGPs state
that companies need to adopt mechanisms to
prevent, mitigate and repair their activities’ direct
and indirect impacts on human rights. They also
reinforce the state’s duties when human rights
are threatened or violated by private agents.

The Brazilian government has signed several
international treaties to guarantee decent housing.
However, to comply with these treaties, the
country needs to take many measures and include
all the players involved in the process. This will
minimize the effects of unplanned movements of
people, which can impoverish the population and
counteract the potential of infrastructure projects
to promote local development. The result is great
legal uncertainty for business and violations of the
rights of local communities.

Fulfilling its role to contribute to national
development in many areas, Fundação Getulio
Vargas, through the Group for Research on
Human Rights and Business (GDHeE), part of
the Sao Paulo Law School (Direito SP), is working
to promote a development model designed to
effectively protect the rights of people and
communities impacted by business activities.
GDHeE has a multidisciplinary team guided
by methodological precision, which uses
participatory and collaborative methods to make
diagnoses, construct scenarios and produce
results from a variety of research.
In 2016, the group coordinated several projects,
including one aimed at producing guidelines
for the resettlement of people who needed to
leave their homes, due to the construction of
“development projects” – the name given by
the United Nations for infrastructure works such
as ports, hydroelectric dams and mines. These
guidelines are designed to orient the actions of
companies, funding banks for large projects, and
environmental agencies, regarding how to plan
and execute the resettlement of people directly
or indirectly impacted by these development

In this context, GDHeE has been working actively
to improve this situation, clarifying responsibilities
and proposing ways to mitigate violations of rights.
Major progress has already been made with regard
to the resettlement of people (traditional and
indigenous communities), as in the case of the
building of the Belo Monte hydroelectric dam, in
Altamira, Pará, in the Amazon region, through a
project conducted in partnership with the Brazilian
Society for the Advancement of Science (SBPC).
Based on empirical research and quantitative
and qualitative analysis of processes, the group
developed solutions that are being applied to this
case, which have already been incorporated by the
Brazilian environmental protection agency, Ibama.
These solutions are designed to promote the
participation of people living along the Belo Monte
River in their resettlement process, besides guiding
state policies and risk assessments carried out by
companies in order to prevent violations of human
rights in their activities.
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SOLUÇÕES INOVADORAS
PARA A MELHORIA
DO ENSINO NO BRASIL
INNOVATIVE SOLUTIONS FOR
THE IMPROVEMENT
OF TEACHING IN BRAZIL
FGV PRÓ-REITORIA (PROVOST OFFICE)

A situação da educação brasileira não é das melhores
nos últimos anos. Em 2016, o Brasil ocupava a 60ª
posição entre os 76 países avaliados na última
edição do Pisa – Programa Internacional de Avaliação
de Estudantes. O país amargava também outros
números: 3,8 milhões de brasileiros, entre 4 e 17
anos, estavam fora da escola; o analfabetismo ainda
alcançava 13 milhões de pessoas acima de 15 anos,
o que corresponde a 8,3% da população; e apenas
32,3% dos brasileiros entre 18 e 24 anos cursam ou
cursaram o ensino superior.
Diante desse cenário, a Fundação Getulio Vargas,
através da FGV Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa
e Pós-graduação, redigiu o artigo “Brasil Pátria
Educadora: Será? Uma proposta de solução viável”,
com o objetivo de discutir a situação do país e
analisar possíveis soluções que integrem os jovens na
escola, facilitando sua profissionalização.
Segundo o artigo, são muitos os problemas que o
Brasil enfrenta na educação. Entre eles, a carência
de professores e a falta de infraestrutura nas escolas
públicas. Um levantamento feito pelo Ministério
da Educação (MEC) apontou que faltam 170 mil
docentes nos níveis fundamental e médio na rede
pública. O último censo escolar também mostrou que
65% dos colégios públicos não têm biblioteca e, de
acordo com pesquisas realizadas pela Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC) e pela Universidade
de Brasília (UnB), 44% dos centros de ensino não
possuem TV ou computador.
Para reverter este cenário, os educadores da FGV
Pró-Reitoria propõem investir na educação básica,
em melhores salários para os professores, de
forma a atrair profissionais mais qualificados. Além
do investimento na melhoria de infraestrutura,
considerando prédios, laboratórios, locais de
recreação, bibliotecas virtuais e físicas de boa
qualidade. A inspiração para essas ideias veio de
exemplos de sucesso, como nos Estados Unidos, que
criou, nos anos 1990, o programa sem fins lucrativos
Teach for America (TFA), que proporcionou o
recrutamento de jovens das melhores universidades
para ensinar em escolas públicas parceiras.
Outra proposta é em relação ao ensino médio.
De acordo com o estudo, há uma evasão muito
significativa de jovens que concluem o ensino
fundamental, mas que não chegam a ingressar no
ensino médio, visto que não há estímulo para o
aprendizado. Uma solução para reverter este quadro
seria a implantação de atividades práticas nas escolas,
para que os jovens adquiram uma profissão, como
marcenaria, manutenção predial, computação, entre
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outras. Para isso, a ideia é que todo aluno no ensino
médio receba uma formação técnica, que seria uma
espécie de ponte para o jovem ter a oportunidade
de sair da pobreza e entrar no mercado de trabalho.
Dessa forma, o país conseguiria desenvolver políticas
inclusivas e mobilizar todos os cidadãos para
participar efetivamente da sociedade.
O artigo avalia também as iniciativas bemsucedidas experimentadas pelo Brasil no passado,
como soluções possíveis de serem continuadas.
Uma delas é o Projeto Rondon, realizado entre
os anos 1967 e 1989, que consistia em uma ação
conjunta dos ministérios da Defesa e da Educação.
Apesar de não ser obrigatório, era extremamente
demandado, pois oferecia aos participantes uma
experiência única de aprendizado, de prática
profissional e de conhecimento em diferentes
regiões do país. Em 2005, o projeto foi relançado
pelo governo federal e, desde a sua retomada, já
atendeu a cerca de 830 municípios.
O projeto visa à integração social, envolvendo
a participação voluntária de estudantes
universitários na busca de soluções que
auxiliem no desenvolvimento sustentável de
comunidades carentes.
No Brasil, já há o Serviço Militar Obrigatório. No
entanto, ele não consegue atender a todos os jovens
em função das dimensões das Forças Armadas.
A ideia do projeto é, por simetria, fazer com que
os jovens que não servirem às Forças Armadas,
independentemente do gênero, participem do
Serviço Civil Obrigatório.
Para os jovens das camadas menos favorecidas, o
Serviço Civil Obrigatório consistiria em aprender
uma profissão, através do ensino técnico, de forma
a incluí-los na classe média. A proposta para os
alunos com melhores condições financeiras, que
frequentam o ensino superior, seria a realização de
atividades acadêmicas, por exemplo “Atividades
Complementares”, disciplina obrigatória, com cerca
de 200 horas, onde os estudantes participariam,
como tutores, no período de férias.
Além de obedecer à Constituição brasileira, estas
seriam oportunidades para colocar a educação,
em definitivo, nos trilhos para que ela percorra um
caminho certeiro, do desenvolvimento, de que o
Brasil tanto precisa.

Brazilian education has not been doing well in
recent years. In 2016, Brazil was ranked 60th
out of 76 countries evaluated in the latest
edition of the Program for International Student
Assessment (PISA). As of 2016, 3.8 million
Brazilians aged 4 to 17 years were not attending
school, 13 million people aged over 15 (8.3%
of the population) were still illiterate, and just
32.3% of Brazilians aged between 18 and 24 were
in, or had been in, higher education.
In this context, Fundação Getulio Vargas,
through its Provost Office, published an
article entitled “Brasil Pátria Educadora: Será?
Uma proposta de solução viável” (“Brazil an
Educational Homeland: Really? A proposal
for a feasible solution”), in order to discuss
the country’s situation and analyze possible
solutions to get young people to attend school
and facilitate their professional development.
According to this article, Brazil is experiencing
many problems in education. They include a
shortage of teachers and lack of infrastructure
at public schools. A survey carried out by the
Brazilian Ministry of Education (MEC) found a
shortage of 170,000 elementary and high school
teachers in the public sector. The latest school
census also showed that 65% of public schools
do not have a library, and according to studies by
the Federal University of Santa Catarina (UFSC)
and University of Brasilia (UnB), 44% of them do
not have televisions or computers.
To rectify this situation, the Provost Office’s
educators propose investment in basic
education and higher salaries for teachers, in
order to attract better-qualified professionals.
They also call for investment to improve
infrastructure, including buildings, laboratories,
recreation facilities, and high-quality virtual
and physical libraries. The inspiration for these
ideas came from success stories, such as in the
United States, where the Teach for America
(TFA) non-profit program was created in the
1990s, to recruit youth from the country’s best
universities to teach at partner public schools.
Another proposal is related to high school
education. According to the study, many students
complete elementary education, but do not go
on to high school, as they are not encouraged to
learn. One solution to this problem would be to
implement practical activities at schools, to allow
young people to acquire a profession, such as

carpentry, building maintenance or computing.
To this end, the idea is for all high school students
to do technical training, which would be a kind
of bridge, giving youth an opportunity to leave
poverty and join the job market. In this way,
the country would be able to develop inclusive
policies and mobilize all citizens to effectively
participate in society.
The article also looks at successful initiatives
conducted in Brazil in the past, as possible
solutions to be continued. One of them is
the Rondon Project, carried out jointly by the
Brazilian Ministries of Defense and Education
between 1967 and 1989. Although it was not
mandatory to take part in this scheme, demand
for it was very high, as it offered students a
unique opportunity to learn, gain professional
experience and see different regions of the
country. In 2005, the project was re-launched
by the federal government, and since then it has
taken place in around 830 municipalities.
This project is designed to promote social
integration through the voluntary participation
of university students in the pursuit of solutions
to assist the sustainable development of
deprived communities.
There is also compulsory military service in Brazil.
However, it is unable to cover all young people,
because of the limited dimensions of the Armed
Forces. The idea of the project is to require all
young people (both male and female) who do
not serve in the Armed Forces to do compulsory
civilian service.
For youth from deprived communities, compulsory
civilian services would consist of learning a
profession through technical training, in order to
include them in the middle class. The proposal for
students from wealthier families in higher education
would be to perform academic activities, such as
200 hours of “complementary activities,” in which
students would work as tutors during vacations.
As well as abiding by the Brazilian Constitution,
these would be opportunities to definitively put
education onto the right path, to promote the
development that Brazil so needs.
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O MAIOR PROGRAMA DE
ESTUDOS ACADÊMICOS
SOBRE TRANSPARÊNCIA
PÚBLICA DO BRASIL
THE BIGGEST ACADEMIC
STUDY PROGRAM ON PUBLIC
TRANSPARENCY IN BRAZIL
EBAPE & DIREITO RIO

Fundado em 2014 com o apoio da Open
Society Foundations (OSF), o Programa de
Transparência Pública (PTP) da Fundação
Getulio Vargas é um projeto de pesquisa
coordenado por estudantes e professores da
Escola Brasileira de Administração Pública e de
Empresas (EBAPE) e do Centro de Tecnologia e
Sociedade (CTS) da Escola de Direito do Rio de
Janeiro (Direito Rio).
O programa tem como objetivo principal
analisar o cumprimento da Lei de Acesso à
Informação por parte dos órgãos públicos
brasileiros, bem como estudar as políticas
públicas de transparência e dados abertos ao
redor do mundo.
As atividades do programa se orientam com
base nas seguintes questões:
• Em que medida as autoridades públicas
estão cumprindo com as novas regras e leis
de transparência pública?
• Até que ponto mecanismos de transparência
podem fornecer informações sobre o
desempenho de agências e servidores
públicos? As autoridades estão gerenciando
seu pessoal, seus processos e suas obrigações
em matéria de políticas públicas de maneira
justa, eficiente e responsável?
• Como podemos melhorar as medidas e
os métodos que pesquisadores, mídia e
cidadãos usam para avaliar a transparência
governamental?
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Em 2016, o Programa de Transparência Pública
(PTP) lançou seu site, que reúne todas as
informações sobre o projeto. O PTP também
está desenvolvendo o site Transparency
Evaluation Network, no qual pretende
comparar todas as avaliações sobre leis de
acesso à informação pública realizadas ao redor
do mundo. Este portal já exibe os resultados
das diferentes avaliações de transparência,
em uma base de dados unificada, de todos os
países da América Latina.
Maior programa de estudos sobre a transparência
no país e um dos líderes na metodologia
de avaliação, o PTP já realizou uma série de
avaliações que originaram os relatórios “Estado
Brasileiro e Transparência: Avaliando a aplicação
da Lei de Acesso à Informação”, “Avaliação de
Transparência do Ministério Público Federal”,
“Police Transparency: Evaluating Access to
Information in Relation to the Policing of Public
Gatherings in Brazil, India, Mexico, South Africa
and the United Kingdom” e o mais recente:
“Transparência Local no Brasil: Avaliando a
aplicação da Lei de Acesso nos estados e nas
grandes cidades”.
O PTP permanece desenvolvendo importantes
pesquisas, como a remuneração de
funcionários no nível municipal; transparência
do financiamento público de organizações sem
fins lucrativos; gastos governamentais com
publicidade oficial; e vigilância e iniciativas de
cidades inteligentes no nível municipal.
Saiba sobre o Programa de Transparência
Pública da FGV em fgv.br/ebape/transparencia.

Founded in 2014 with the support of the
Open Society Foundations (OSF), FGV’s Public
Transparency Program (PTP) is a research
initiative coordinated by students and
professors at the Brazilian School of Public and
Business Administration (EBAPE) and Center for
Technology and Society (CTS), part of the Rio de
Janeiro Law School (Direito Rio).
The main goal of the program is to analyze
compliance with the Information Access Law by
Brazilian public organizations, and to study public
policies on transparency and open data across
the world.
The program’s activities are guided by the
following questions:
• To what extent are the public authorities
complying with the new rules and laws
regarding public transparency?
• To what extent can transparency mechanisms
supply information on the performance of
public agencies and officials? Are the authorities
managing their personnel, processes and
obligations regarding public policies in a fair,
efficient and responsible way?
• How can we improve the measures and methods
that researchers, the media and citizens use to
evaluate governmental transparency?

In 2016, the Public Transparency Program launched
its website, which compiles all information on
the initiative. The PTP is also developing the
Transparency Evaluation Network website, on

which it plans to compare all evaluations of public
information access laws carried out around the
world. This portal already shows the results from
different transparency evaluations, based on a
unified database, for all Latin American countries.
The largest study program on transparency in
Brazil and a leader in evaluation methodology, the
PTP has already conducted a series of evaluations,
which gave rise to the following reports: “Estado
Brasileiro e Transparência: Avaliando a aplicação
da Lei de Acesso à Informação” (“The Brazilian
State and Transparency: Evaluating the Application
of the Information Access Law”), “Avaliação de
Transparência do Ministério Público Federal”
(“Federal Public Prosecutors’ Office Transparency
Evaluation”), “Police Transparency: Evaluating
Access to Information in Relation to the Policing
of Public Gatherings in Brazil, India, Mexico, South
Africa and the United Kingdom,” and the most
recent, “Transparência Local no Brasil: Avaliando
a aplicação da Lei de Acesso nos estados e nas
grandes cidades” (“Local Transparency in Brazil:
Evaluating the Application of the Access Law in
States and Large Cities”).
The PTP continues to carry out important research,
including in the following areas: remuneration of
municipal government employees; transparency
of public funding of non-profit organizations;
government spending on official advertising;
and surveillance and smart city initiatives at the
municipal level.
Learn more about FGV’s Public Transparency
Program at fgv.br/ebape/transparencia.
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EDUCAÇÃO É SINÔNIMO DE
MELHORES SALÁRIOS?
IS EDUCATION SYNONYMOUS
WITH BETTER SALARIES?
FGV SOCIAL

Com mais de 15 anos de existência, a FGV Social
busca relacionar a pesquisa aplicada ao debate na
sociedade e à implantação de políticas públicas.
Atuando em quatro grandes frentes – Renda e
Bem-estar; Trabalho e Produção; Microfinanças
e Mobilidade; e Desenvolvimento Humano e
Bem-viver –, o centro de estudos contribui para
difusão de conhecimento e desenvolvimento
inclusivo do país.
Entre as pesquisas que desenvolve, a FGV Social
possui um importante projeto que conecta
educação e mercado de trabalho intitulado
“Educação é sinônimo de melhores salários?”,
que tem como intuito mostrar o retorno do
investimento em educação para o indivíduo em
termos pecuniários, além de saber como os jovens
encaram a questão da educação em suas vidas e
qual a demanda por ensino do atual mercado.
Para responder à essa pergunta, o centro realiza
estudos desde o início do século. Em 2009, foi criada
a Rede de Estudos de Desenvolvimento Educacional
(REDE), a partir de um projeto submetido ao
Ministério da Educação (MEC). Na ocasião, a FGV
Social coordenou um conjunto de pesquisadores
da FGV para elaboração de trabalhos de pesquisa
aplicada com o objetivo de prover os gestores da
política educacional federal sobre educação básica.
Atualmente, a proposta é dar continuidade a este
esforço encampando algumas novas tendências
da Fundação, como: internacionalização, uso
de tecnologias da comunicação e informação e
matricialidade das ações.
Em primeiro lugar, o projeto visa municiar os
estudantes em potencial com informações sobre os
retornos privados de suas escolhas por qualificação,
por meio de bases de dados interativas geradas
pelas pesquisas em sites, onde os jovens podem
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calcular suas remunerações de acordo com suas
profissões e formações acadêmicas. Outro objetivo
é servir como apoio, pelo lado da oferta, às tomadas
de decisões pela FGV no setor educacional, além de
estar alinhado à missão da instituição de promover
o desenvolvimento nacional, fomentando o debate
do impacto de políticas públicas sobre o retorno
social da educação.

Founded more than 15 years ago, FGV Social seeks
to relate applied research to debate in society and
the implementation of public policies. Acting in
four broad areas – Income and Well-Being; Work
and Production; Microfinance and Mobility; and
Human Development and Well-Being – the study
center contributes to the spreading of knowledge
and inclusive development in Brazil.

As pesquisas ligadas ao projeto estão sendo
atualizadas e aprimoradas ao longo dos anos e já
chegaram a importantes conclusões. Os estudos,
que utilizaram os microdados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (Pnad), mostraram que
há inúmeras motivações relacionadas à demanda
por educação profissional superior. Em uma
análise sobre os indivíduos com mais de 12 anos
de estudo, somente 37,4% frequentaram o ensino
profissional superior e, desses, 94,5% o concluíram.
Dos que concluíram, 79,5% trabalham em suas
áreas. Dos que não concluíram (5,5%), os motivos
variam desde falta de oferta (8%), falta de demanda
(66,1%) ou outros motivos (26%). Entre os que não
frequentaram (62,2%), há inúmeras razões, como
falta de oferta (5,4%), falta de dinheiro (4,2%) ou
outros motivos (3,9%). Mas a maioria alega falta de
interesse (86,4%).

Among the research it is carrying out, FGV Social has
an important project that connects education and
the job market, entitled “Is education synonymous
with better salaries?”. This project is aimed at
showing the financial return on investment in
education for individuals, as well as finding out
how young people view education in their lives and
appraising demand for it in the current market.

Dados também comprovam que quanto mais alto
o nível de educação, maior o salto da renda do
indivíduo. Por exemplo, até o ensino médio, de zero
a quatro anos de estudo, a renda sobe 8% a cada
ano completado. Já no ensino superior, a renda
aumenta em 21% a cada ano, dependendo da
profissão escolhida. Ou seja, um altíssimo retorno.
Os próximos passos do projeto são a conclusão da
análise do retorno e do comportamento dos alunos
de educação executiva.

To answer this question, the center has been
conducting studies since the turn of the century.
In 2009, it created the Educational Development
Studies Network (REDE), based on a proposal
submitted to the Brazilian Ministry of Education
(MEC). At the time, FGV Social coordinated a group
of FGV researchers doing applied research in order
to provide federal education policy managers
with information on basic education. The current
proposal is to continue this work in line with some
new trends at FGV, such as internationalization,
the use of communication and information
technologies, and matrix-based actions.
First of all, the project aims to empower potential
students with information on the private returns
from their qualification choices, through interactive
databases generated by the research on websites
where they can project their pay in line with their
profession and academic qualifications. Another
goal, on the supply side, is to support decision-

making by FGV in the education sector, as well as
remain aligned with the institution’s mission to
promote national development, fostering debate
on the impact of public policies on education’s
social returns.
The research linked to the project has been updated
and enhanced over the years, and major conclusions
have already been reached. Studies based on microdata from the Brazilian government’s National
Household Sample Surveys (Pnad) have shown
that there are many motivations behind higher
education demand. In an analysis of individuals
who had been in education for more than 12 years,
just 37.4% had been in higher education, and
94.5% of these people had completed it. Of people
with a university degree, 79.5% were working in
areas related to it. The 5.5% of people who had
started but not completed a degree gave several
reasons for this, including lack of supply (8%), lack
of demand (66.1%), and other motives (26%).
The 62.2% of people who had not had any higher
education gave many reasons for this, mainly lack
of interest (86.4%), as well as lack of supply (5.4%),
lack of money (4.2%), and other reasons (3.9%).
The data also shows that the higher a person’s level
of education, the higher their income. For example,
people’s income rises 8% for every year of high
school education they completed, up to the fourth
year. Their income also increases as much as 21%
for every year of higher education, depending on
their chosen profession. In other words, the return
is extremely high.
The project’s next step is to complete an
analysis of executive education students’
feedback and behavior.
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MARINHA DO BRASIL E FGV:
PARCERIA PARA DEFENDER O
VASTO E RICO PATRIMÔNIO
MARÍTIMO DO BRASIL
BRAZILIAN NAVY AND FGV:
PARTNERSHIP TO DEFEND BRAZIL’S
VAST AND RICH MARINE WEALTH
FGV PROJETOS

O Programa de Desenvolvimento de Submarinos
(Prosub) foi criado em 2008, com a assinatura de
um acordo de transferência de tecnologia entre
o Brasil e a França. O objetivo do programa é
proteger o vasto patrimônio natural brasileiro,
garantindo a soberania do país no mar, e
reforçar os investimentos na força naval e no
desenvolvimento da indústria de defesa.
A Fundação Getulio Vargas, por meio da FGV
Projetos, foi convidada a participar dessa
iniciativa da Marinha do Brasil. A Base Naval
de Itaguaí é um complexo de 540 mil metros
quadrados, localizado na Baía de Sepetiba, no
município de Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro.
Neste local, o primeiro submarino do país com
propulsão nuclear está em construção, além
de quatro submarinos convencionais. A Base
Naval de Itaguaí servirá como base e local de
manutenção dos submarinhos, após começarem
as operações.
O Brasil dispõe de um litoral de 8.500 km e de
uma zona marítima de 3,5 milhões de km², com
uma imensurável riqueza e diversidade marítima.
Dentre elas, destacam-se as reservas do présal, estimadas em até 35 bilhões de barris, e
a Amazônia Azul, situada em até 200 milhas
náuticas (370 km) ao longo da costa, rica em
minerais e biodiversidade. Além das riquezas
naturais, 95% do comércio exterior brasileiro é
operacionalizado por via marítima.
No programa, o acompanhamento e a fiscalização
do projeto de obras civis e das instalações navais
foram atribuídos à Diretoria de Obras Civis da
Marinha (DOCM). A FGV Projetos foi responsável
por desenvolver e aplicar um modelo de análise
de conformidade de projetos, assessorar as
atividades que contemplam a execução e o
monitoramento estratégico de projetos e a
capacitação dos técnicos da DOCM.
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A metodologia desenvolvida pela equipe da
FGV Projetos tem o objetivo de apresentar a
continuidade das atividades de execução das
obras civis. A metodologia estrutura-se em
três tópicos – prazos, projetos e qualidade/
serviços –, e contribui para a melhoria constante
da execução da obra no prazo previsto e nos
parâmetros de qualidade exigidos. A aplicação
efetiva dos procedimentos desenhados pela
FGV Projetos, associada à execução das rotinas
no campo, se constitui em um instrumento para
ampliar a eficiência dos trabalhos da equipe de
fiscalização da DOCM.
A DOCM possui estratégias do monitoramento da
obra. Os trabalhos da FGV, portanto, respeitam os
padrões e filosofias da Marinha do Brasil e utilizam
como alicerce a obtenção de valores agregados
ao andamento físico da obra. São elaborados
relatórios mensais para o apoio à implementação
do programa de monitoramento de projetos, que
tem como base os documentos de referência e
a estratégia de trabalho da DOCM, como, por
exemplo, os cronogramas, projetos plotados e
procedimentos existentes no Complexo Itaguaí.
Além da visão completa do status das várias frentes
de execução das obras, as informações relatadas
permitem também uma maior previsibilidade de
seu andamento, apoiando a DOCM na tomada
de decisões objetivas em relação às atividades do
projeto no local.
Todo esse complexo programa contribui ativamente
para o fortalecimento dos setores industriais
nacionais que possuem importância estratégica
para o desenvolvimento socioeconômico do país.
O Prosub é um forte incentivo para o parque
industrial brasileiro, pois prioriza componentes
produzidos em território nacional para a fabricação
de submarinos.

The Submarine Development Program (Prosub)
was created in 2008, approved by a technology
transfer agreement between Brazil and France.
The objective of the program is to protect
Brazil’s vast natural assets, safeguarding
the country’s sovereignty in the seas, and
reinforce investment in its naval forces and the
development of its defense industry.
Fundação Getulio Vargas, through FGV Projetos,
was invited to take part in this initiative by
the Brazilian Navy. The Itaguaí naval base is a
540,000 m2 complex in Sepetiba Bay, in the
municipality of Itaguaí, in the state of Rio de
Janeiro. Brazil’s first nuclear-powered submarine
and four conventional submarines are being
assembled at this facility. Once operational, the
submarines will be based and maintained at the
Itaguaí Naval Base.
Brazil has an 8,500 km coastline and 3.5 million
km2 of territorial waters, containing countless
marine riches and diversity. For example, there
are the pre-salt oil reserves, estimated to amount
to as much as 35 billion barrels, and the “Blue
Amazon” zone, extending up to 200 nautical
miles (370 km) off the coast, rich in minerals and
biodiversity. Furthermore, 95% of the country’s
foreign trade takes place through shipping.
Within the program, the tracking and
supervision of the civil and naval works are the
responsibility of the Navy’s Civil Works Division
(DOCM). FGV Projetos was responsible for
developing and applying a model to analyze
compliance with the plans, advising on activities
involving the execution and strategic monitoring
of projects, and training DOCM technicians.

The methodology developed by the FGV Projetos
team is designed to present the continuity of
civil construction activities. The methodology
is structured into three topics – deadlines,
plans, and quality/services – contributing to the
continuous improvement of the execution work,
on time and in line with the planned quality
indicators. The effective application of the
procedures outlined by FGV Projetos, associated
with the execution of routines in the field, have
proven to be an effective tool to improve the
efficiency of the DOCM inspection team’s work.
DOCM has construction work monitoring
strategies. FGV’s work, therefore, respects the
Brazilian Navy’s standards and philosophy and
adds value to the physical construction activities.
Monthly reports are produced to support
the implementation of the construction work
monitoring program. These reports take into
consideration DOCM’s reference documents
and work strategy, such as, for example, Itaguaí
Complex’s schedules, plans and procedures. As
well as giving a comprehensive vision of the
work status at the different construction sites,
the reported information also enables greater
predictability of progress, supporting DOCM
in objective decision making regarding on-site
project activities.
The whole of this complex program actively helps
strengthen national industrial sectors that are of
strategic importance to Brazil’s socioeconomic
development. Prosub is strongly promoting
domestic industry, as it is prioritizing domestically
manufactured submarine components.

43

CARTILHA JURÍDICA DO
LUTO: ORIENTAÇÃO EM UM
MOMENTO DIFÍCIL DA VIDA
LEGAL LEAFLET FOR THE BEREAVED:
GUIDANCE AT A DIFFICULT TIME IN LIFE
DIREITO RIO

Em algum momento da vida, todas as pessoas
passam pelo momento delicado da perda de um
ente querido, de uma pessoa próxima. Previsível
ou não, o evento de morte traz dor, mas também
exige uma série de providências posteriores. O
que fazer? Como proceder? Formado por mães
que perderam filhos, o Instituto Mães Sem Nome
identificou a necessidade de criar um material
que abordasse os desdobramentos de um
episódio de morte. A ideia deu origem à Cartilha
Jurídica do Luto: orientações práticas e jurídicas
aos familiares, desenvolvida em parceria com
Fundação Getulio Vargas, por meio da Escola de
Direito do Rio de Janeiro (Direito Rio).
Elaborada por 44 alunos e alunas de graduação
da Direito Rio, no âmbito do Núcleo de Prática
Jurídica (NPJ), a cartilha foi lançada em 2016 com o
objetivo de indicar o passo a passo para questões
jurídicas e administrativas diante da perda de um
ente próximo. O livro traz orientações em uma
linguagem simples e direta.
Dividida em seis seções, a obra aborda temas
como: procedimentos de acordo com o local
da morte (em casa, na rua ou no exterior);
casos
de
desaparecimento;
questões
funerárias (sepultamento, cremação, atestado
e certidão de óbito); patrimônio e direito
sucessório (inventário judicial e extrajudicial);
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previdência e seguros (pensão por morte e
DPVAT); encerramento de registros, documentos
e contas (passaporte, CPF e conta bancária).
O formato de perguntas e respostas permite
ao leitor buscar diretamente um norte para
sua dúvida. O conjunto de questionamentos
e direcionamentos foi constituído a partir
das experiências das próprias mães, que
responderam aos questionários, possibilitando
um mapeamento das dúvidas mais frequentes.
O livro também traz orientações breves
sobre como acionar seguradoras, requerer
direitos previdenciários, dar início ao processo
de inventário, partilha de bens, recebimento de
pequenos valores deixados pelo falecido, bem
como denunciar direitos violados ou como
proceder em casos de mortes violentas.
A cartilha expressa, sobretudo, um dos
objetivos do NPJ da Direito Rio, que é o
desenvolvimento de atividades de prática jurídica
voltadas à produção de impactos positivos nas
instituições, na sociedade e na formulação de
políticas públicas.
O material completo está disponível no site
fgv.br/direitorio/cartilha-luto.

At some time in their life, everyone experiences
the delicate moment of the loss of a loved one.
Whether or not it was foreseen, death brings
with it pain, but it also demands a series of
subsequent practical measures. What do we
have to do? How should we act? Organized by
mothers who lost their children, Instituto Mães
Sem Nome (“Nameless Mothers’ Institute”)
identified the need to create material to address
the practical consequences of death. The idea
gave rise to the “Legal Leaflet for the Bereaved:
practical and legal guidance for families,”
developed in partnership with the FGV, through
its Rio de Janeiro Law School (Direito Rio).
Produced by 44 undergraduate students at the
law school, within the scope of the Nucleus for
Legal Practice (NPJ), the leaflet was launched in
2016 with the aim of showing all the legal and
administrative steps people need to take when
they lose a loved one. The publication provides
guidance in simple, direct language.
Divided into six sections, the leaflet addresses
the following topics: procedures in line with
location of death (at home, in the street, or
abroad); cases of disappearance; funeral issues
(burial, cremation, declaration of death, and
death certificate); assets and inheritance law

(judicial and extrajudicial inventory); pensions
and insurance; and cancelation of records,
passport, ID documents, and bank accounts.
The question and answer format lets readers
directly look for topics of interest. The set
of questions and answers was based on the
experiences of the mothers themselves, who
took a questionnaire, enabling the most common
queries to be mapped.
The leaflet also provides brief guidance on how
to activate insurers, apply for pension rights,
initiate the inventory process, share out assets,
receive small sums left by the deceased party,
report violations of rights, and respond in the
case of violent deaths.
Above all, the publication reflects one of the
objectives of the Rio de Janeiro Law School’s
Nucleus for Legal Practice, namely to carry
out legal practice activities aimed at having a
positive impact on institutions, society and the
formulation of public policy.
The complete leaflet is available, in Portuguese,
at fgv.br/direitorio/cartilha-luto.
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UM ATLAS MAIS MODERNO
E ATUAL PARA O BRASIL
A MORE MODERN AND UP-TO-DATE
ATLAS FOR BRAZIL
CPDOC

Após 18 anos do lançamento do último Atlas
Histórico no Brasil, a Fundação Getulio Vargas,
por meio da Escola de Ciências Sociais (CPDOC),
elaborou uma nova versão do Atlas Histórico.
Brasil 500 anos. A Escola produziu uma edição
contemporânea e atualizada, totalmente alinhada
com as novas formas de estudo no cenário atual.

Levantaram-se também dados no Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), na Fundação Nacional do Índio (Funai) e
em outras instituições, visando à obtenção de
elementos para enriquecer dados, gráficos e
mapas apresentados no Atlas.

O Atlas foi publicado originalmente em 1998, em
formato de fascículos encartados na revista Isto É
e em CD-ROM, com autoria do jornalista Bernardo
Joffily. A edição atual foi realizada pela equipe de
pesquisadores do CPDOC em parceria com o autor
e a historiadora Mariana Joffily, da Universidade
do Estado de Santa Catarina (Udesc), contando
também com o apoio da Finep.

O acesso às informações é totalmente gratuito.
Para os estudantes, a expectativa é que seja mais
um instrumento útil à realização de trabalhos
escolares ou acadêmicos. Já para os professores,
que seja uma robusta fonte para o preparo de suas
aulas, enriquecida pelos textos elaborados pela
equipe do CPDOC.

A obra reúne mapas, imagens, arquivos de
mídia (áudios e vídeos) e textos explicativos
desenvolvidos pela equipe de pesquisadores
da Fundação Getulio Vargas. O novo Atlas
foi enriquecido com verbetes do Dicionário
Histórico-Biográfico Brasileiro do CPDOC e com
itens do seu acervo histórico. Todo o material
passou por revisão e atualização para adequação
ao novo modelo voltado para consulta online, o
que torna o acesso democratizado e universal.
O Atlas abrange o período histórico que vai
desde as navegações portuguesas no século XVI
(antes do descobrimento do Brasil) até a Nova
República, chegando ao final do governo Lula, já
na contemporaneidade.
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Entre as vantagens da versão digital, estão
os novos períodos históricos que podem ser
acrescentados ao Atlas com maior agilidade,
facilitando a atualização das informações. Outro
aspecto positivo é a possibilidade de projeção de
mapas e infográficos, por exemplo. Com a versão
digital existe a alternativa da apresentação de todo
o conteúdo contido em um mapa ser exibido aos
poucos, à medida que o professor ministra as aulas.
Com o novo Atlas, espera-se colocar à disposição
do público em geral uma importante ferramenta de
estudo que estimule a curiosidade e a vontade de
conhecimento sobre a história do Brasil.
Todo o conteúdo do Atlas Histórico está disponível
no site fgv.br/cpdoc/atlas.

Eighteen years after the launch of the last
historical atlas in Brazil, Fundação Getulio Vargas,
through its School of Social Sciences (CPDOC), has
produced a new version, called Atlas Histórico.
Brasil 500 anos. (Historical Atlas. 500 years of
Brazil.). The school produced a contemporary,
up-to-date edition, completely aligned with new,
modern forms of study.
The atlas was first published in 1998, in the form
of booklet inserts in IstoÉ magazine and on a CDROM, authored by journalist Bernardo Joffily.
The new edition was produced by CPDOC’s team
of researchers, in partnership with author and
historian Mariana Joffily, of the Santa Catarina State
University (Udesc). It was also supported by the
Funding Authority for Studies and Projects (Finep).
The new atlas contains maps, images, audiovisual
media files and explanatory texts produced by
Fundação Getulio Vargas’ team of researchers. It
was enriched with entries from CPDOC’s Dicionário
Histórico-Biográfico Brasileiro (Brazilian Dictionary
of Historical Biographies) and other items from its
historical archives. All the materials were revised
and updated in line with a new model enabling
online consultation, making access to them
democratic and universal.
The atlas encompasses the historical period ranging
from the Portuguese voyages of discovery in the
16th century (before the discovery of Brazil) to the

New Republic period and then on to the end of the
Luiz Inácio Lula da Silva government.
It also contains material from the Brazilian Institute
of Geography and Statistics, IBGE, the Institute for
Applied Economic Research (Ipea), the National
Indian Foundation (Funai) and other institutions,
in order to enrich the data, graphs and maps
presented in it.
Access to this information is completely free.
For students, the atlas is expected to be a useful
instrument for school or academic work. For
teachers, it will be a robust source for preparing
classes, enriched by the texts produced by
CPDOC’s team.
The digital version’s advantages include new
historical periods, which can be added to the atlas
more easily, facilitating the updating of information.
Another positive aspect is the possibility to project
maps and infographics, for example. Using the
digital version, all the content on a map may be
presented gradually, as a teacher gives a class.
The new atlas provides the general public with a
valuable study tool that will hopefully stimulate
curiosity and the desire to learn about Brazil’s history.
The entire content of the Historical Atlas is available,
in Portuguese, at fgv.br/cpdoc/atlas.
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BOTA NA MESA: CONEXÃO
DA AGRICULTURA FAMILIAR
COM OS CENTROS URBANOS
“PUT IT ON THE TABLE”:
CONNECTION BETWEEN FAMILY
FARMING AND URBAN CENTERS
EAESP/GVCES

O Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
da Escola de Administração de Empresas da
Fundação Getulio Vargas (EAESP) é referência por
sua atuação no desenvolvimento de estratégias,
políticas e ferramentas de gestões públicas e
empresariais para a sustentabilidade – no âmbito
nacional e internacional.
Em 2016, uma das grandes iniciativas desenvolvidas
pelo GVces foi o projeto Bota na Mesa. Realizado
em parceria com o Citi e patrocinado pela Citi
Foundation, o projeto parte da convicção de que
é possível harmonizar as práticas e demandas
de compradores, consumidores e produtores de
alimentos por meio da formação, da comunicação
e da promoção de espaços de diálogo. O objetivo
é incluir o pequeno agricultor familiar de forma
mais justa nessas cadeias.
Em grandes centros urbanos, a concentrada
demanda por alimentos promove a economia
das regiões do entorno e tem potencial de gerar
inovação e empreendedorismo no campo.
Contudo, entre produção e consumo, inaugura-se
uma ampla e complexa cadeia de intermediários
que nem sempre favorece a valorização do
pequeno agricultor.
Nesse contexto, a proposta do GVces é mobilizar a
cadeia de alimentos em grandes centros urbanos,
de modo a articular uma rede que permita a
inclusão de agricultores familiares, propiciando
igualdade competitiva, além da conservação

ambiental e da segurança alimentar e nutricional.
A ideia é aproximar os interessados para gerar
processos de negociação com mais qualidade.
O primeiro ciclo do projeto, iniciado no segundo
semestre de 2015, concentrou sua atuação com
os produtores de frutas, legumes e verduras
na Grande São Paulo e cidades do entorno.
A ação envolveu, inicialmente, a seleção de
associações e cooperativas de produtores para
participar do projeto. Em seguida, a elaboração
de um diagnóstico de cada uma das organizações.
Passada essa etapa, iniciou-se um intenso percurso
formativo que teve como objetivo a construção de
planos de ação para acessar algum canal desejado.
Em 2017, a equipe do projeto se dedicará a apoiar
as organizações na implementação de seus planos
de ação, realizando a articulação com o mercado e
visando concretizar, até o final do ano, a ampliação
das vendas dessas organizações e a promoção de
práticas mais justas de comércio.
Com esse projeto, o GVces busca contribuir com
o desenvolvimento social, por meio de uma
visão ampliada do cenário, dando visibilidade às
iniciativas em curso e promovendo espaços para se
construir coletivamente, a partir da identificação
de gargalos e oportunidades de sinergia.
O site do projeto Bota na Mesa está disponível em
fgv.br/gvces/projeto-bota-na-mesa.

The Center for Sustainability Studies (GVces),
part of FGV’s Sao Paulo School of Business
Administration (EAESP), is a leader in the
development of strategies, policies and tools for
public and private sustainability management, on
both a national and international scale.
In 2016, one of the main initiatives carried out
by GVces was the “Bota na Mesa” (“Put it on
the Table”) project. Developed in partnership
with Citi and sponsored by the Citi Foundation,
this project arose from the conviction that it is
possible to harmonize the practices and demands
of food buyers, consumers and producers through
training, communication and the provision of
space for dialogue. The aim is to include small
farmers in these chains in a fairer manner.
The concentrated demand for food in large urban
centers promotes the economy of surrounding
regions and has the potential to generate
innovation and entrepreneurship in the field.
However, between production and consumption,
there is an extensive and complex chain of
intermediaries, which does not always favor or
value small farmers.
In this context, GVces’ aim is to mobilize the food
chain in large urban centers, so as to form a network
that permits the inclusion of family farmers,
promoting competitive equality, environmental
conservation, food security, and nutritional safety.

The idea is to bring together players to generate
higher-quality negotiation processes.
The project’s first cycle, begun in the second
half of 2015, focused its activities on fruit
and vegetable producers in Greater Sao Paulo
and surrounding municipalities. The first step
was to select the producer associations and
cooperatives to participate in the project. After
this, a diagnosis was produced for each of the
organizations. Following this stage, intensive
training was initiated in order to construct action
plans for accessing desired channels.
In 2017, the project team will concentrate on
helping organizations implement their action
plans, coordinating with the market and
aiming, by the end of the year, to have achieved
expanded sales for these organizations and fairer
commercial practices.
Through this project, GVces seeks to contribute to
social development, through an expanded vision
of the context, raising the profile of initiatives
under way and promoting spaces for collective
construction based on the identification of
bottlenecks and opportunities for synergies.
The project website is available, in Portuguese, at
fgv.br/gvces/projeto-bota-na-mesa.

UM PROGRAMA QUE CONTRIBUI
PARA O DESENVOLVIMENTO
DA AMÉRICA LATINA
A PROGRAM THAT CONTRIBUTES
TO LATIN AMERICA’S DEVELOPMENT
DINT

Abrangendo um grande volume de projetos
e atividades no exterior, a Fundação Getulio
Vargas conta com uma área específica que
tem como objetivo incentivar iniciativas na
América Latina e no Caribe, promovendo ações
inovadoras que preencham as necessidades dos
setores públicos e privados na região. O Centro
Latino-Americano de Políticas Públicas (CLPP),
no âmbito da Diretoria Internacional (DINT), é
responsável por identificar e desenvolver essas
oportunidades na forma de pesquisas aplicadas,
cooperação acadêmica, assessoria em projetos,
capacitação e diplomacia corporativa, sempre
em conjunto com as demais unidades da FGV,
proporcionando melhores ofertas para atuais e
novos mercados internacionais.
Em 2016, a FGV, por meio do CLPP, deu um
importante passo no que tange à atuação da
Fundação no cenário global, representando o
Brasil em um dos principais programas latinoamericanos para formação de gestores públicos.
Desenvolvido em parceria com o CAF – Banco de
Desenvolvimento da América Latina e a George
Washington University, o CLPP realizou a primeira
edição brasileira do Programa Latino-americano
de Seminários em Governabilidade, Gerência
Política e Gestão Pública.
O programa faz parte da iniciativa do CAF para o
desenvolvimento institucional dos países latino-americanos por meio do fomento à pesquisa,
produção e difusão de conhecimento. Realizado
há 15 anos em 11 países da América Latina, o
ciclo de seminários já formou mais de 15 mil
participantes, em sua maioria gestores públicos
de todos os níveis e esferas.
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O objetivo do programa é contribuir para o
fortalecimento de processos de transformação
com níveis satisfatórios de governabilidade
por parte das autoridades dos governos em
nível nacional e subnacional, além de pessoas
da sociedade civil, cujas funções se orientem
a temas de descentralização, desenvolvimento
com sustentabilidade, visão estratégica e
eficácia pública.
O primeiro grupo de participantes do programa
de seminários foi composto por autoridades e
servidores públicos dos níveis municipal, estadual
e federal, além de profissionais da iniciativa
privada, do terceiro setor e da sociedade
civil em geral. Ao final dos seminários, foram
apresentados projetos de soluções específicas e
viáveis para problemas encontrados em diversas
áreas da Administração Pública.
Estes projetos estão disponíveis para uso pelo
CAF em um banco de dados cooperativo de
boas práticas em políticas públicas, que reunirá
respostas inovadoras aos desafios de toda a
América Latina, de forma a destacar a forte
contribuição da FGV para o desenvolvimento
da região.
Em função do êxito da primeira edição realizada
no Brasil, a FGV foi indicada a compor o comitê
diretor do programa para toda a América Latina.

Encompassing a large number of projects and
activities outside Brazil, Fundação Getulio Vargas
has a specific area aimed at encouraging initiatives
elsewhere in Latin America and the Caribbean,
promoting innovative actions to meet the needs
of the region’s public and private sectors. The
Latin American Center for Public Policy (CLPP),
part of FGV’s International Affairs Division (DINT),
is tasked with identifying and developing these
opportunities in the form of applied research,
academic cooperation, project advice, training,
and corporate diplomacy, always in conjunction
with other FGV units, promoting better offerings
for existing and new international markets.
In 2016, FGV, through CLPP, took an important
step forward in terms of its action on the global
stage, representing Brazil in one of the leading
Latin American programs for the training of
public managers.
Developed in partnership with the Development
Bank of Latin America (CAF) and George
Washington University, CLPP held the first
Brazilian edition of the Latin American Program of
Seminars on Governability, Political Management
and Public Management.
This program is part of CAF’s initiative to
promote the institutional development of Latin
American countries by supporting research and
the production and dissemination of knowledge.
Organized for 15 years in 11 Latin American
countries, this series of seminars has so far had
more than 15,000 participants, largely public
managers at all levels and in all spheres.

The objective of the program is to contribute to
strengthening transformational processes while
maintaining satisfactory levels of governability
among government officials on a national and
international level, as well as members of civil
society. Its functions are guided by the topics
of decentralization, sustainable development,
strategic vision, and public effectiveness.
The first group of participants in the seminar
program was composed of public officials and
employees at municipal, state and federal levels,
as well as professionals from the private sector,
third sector and civil society in general. At the
end of the seminars, plans for specific, viable
solutions to problems found in various areas of
the public administration were presented.
These plans are available for use by CAF in
a cooperative database of best practices in
public policy. This database compiles innovative
responses to the challenges of the whole of Latin
America, highlighting FGV’s strong contribution
to the region’s development.
Due to the success of the first edition held in
Brazil, FGV has been asked to take part in the
program’s steering committee for the whole of
Latin America.
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PRESIDENTE
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VICE-PRESIDENTES
Francisco Oswaldo Neves Dornelles (Licenciado)
Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque (Licenciado)
Sergio Franklin Quintella

Sinônimo de confiabilidade e inovação, seja
na fronteira do ensino ou através do avanço
pelas áreas da pesquisa e da informação, a
Fundação Getulio Vargas imprimiu em seus
72 anos um legado sólido e único construído
ao longo de gerações.
Comprometida com o desenvolvimento
nacional, a FGV consolidou-se como uma
instituição de qualidade e excelência,
reconhecida atualmente como um
think tank (centro de conhecimento) de
renome internacional.
Em 2016, a instituição foi considerada um
dos dez melhores think tanks do mundo e
conquistou a liderança da América Latina
pelo oitavo ano consecutivo, segundo o
2016 Global Go To Think Tank Index Report,
produzido pela Universidade de Pensilvânia.
Ocupando o 9º lugar no mundo, comprovou
sua forte participação no cenário mundial.
Também foi eleita uma das dez instituições
de ensino mais influentes do mundo, em
ranking divulgado pelo LinkedIn, sendo a
única representante do país na lista, à frente
de instituições como Harvard Business
School (EUA), Massachusetts Institute of
Technology - MIT (EUA) e Instituto Europeu de
Administração de Empresas - Insead (França).
A FGV possui um vasto portfólio educacional,
oferecendo cursos de graduação e pósgraduação (mestrado profissional, mestrado
acadêmico e doutorado) em Administração
Pública e de Empresas, Economia, Direito,
Ciências Sociais e Matemática Aplicada.

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

Está presente em mais de 100 cidades do
Brasil, através de uma rede de instituições
conveniadas no oferecimento de cursos
de educação executiva, de extensão e
MBAs - presenciais, customizados ou a
distância -, que abrangem diversas áreas do
conhecimento. A FGV ainda consolida sua
atuação internacional, por meio de parcerias
acadêmicas com mais de 200 instituições de
ensino superior no mundo.
Os bens públicos, produtos e serviços oferecidos
pela Fundação Getulio Vargas contribuem,
de modo permanente, para a elevação da
produtividade e da competitividade de
um grande número de empresas e para o
aprimoramento de organismos públicos
municipais, estaduais e federais. O sólido
conhecimento das dinâmicas e práticas do
mercado, e a alta competência acadêmica e
experiência internacional de seu corpo docente
possibilitaram à FGV conceber uma oferta
diversificada e abrangente para as necessidades
e expectativas de seu público, seja da área
governamental ou do setor privado.
Ser reconhecida como instituição inovadora,
comprometida com o desenvolvimento
nacional, com a formação de uma elite
acadêmica, com a geração de bens públicos
nas áreas sociais e afins, garantindo a sua
sustentabilidade econômica com a prestação
de serviços de qualidade e elevado padrão
ético. Essa é a visão que permeia toda a
Fundação Getulio Vargas e que permite
unir a seriedade e a competência com o
dinamismo e a inovação.

EM 2016:

9º

T HINK TANK ENTRE OS
MELHORES DO MUNDO,
PELO 2016 GLOBAL GO TO
THINK TANK INDEX REPORT

3.059

PRODUÇÕES INTELECTUAIS
DE PROFESSORES,
PESQUISADORES E TÉCNICOS.

621

EVENTOS PROMOVIDOS
E COPROMOVIDOS.

197

LIVROS EDITADOS.

301

PROJETOS E
ASSESSORIAS TÉCNICAS.

103.770

ALUNOS DE EDUCAÇÃO
EXECUTIVA E CONTINUADA.

5.401

ALUNOS DE GRADUAÇÃO.

1.489

ALUNOS DE MESTRADO.

481

ALUNOS DE DOUTORADO.

395

ESTUDOS E PESQUISAS
REGULARES E CONCLUÍDOS.

LÍDER
NO RANKING NACIONAL DO
ÍNDICE GERAL DE CURSOS
(IGC) DO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO (MEC).

Mais informações em: fgv.br/portal
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PRESIDENT
Carlos Ivan Simonsen Leal

FGV

VICE PRESIDENTS
Francisco Oswaldo Neves Dornelles (On Leave)
Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque (On Leave)
Sergio Franklin Quintella

Known for its reliability and innovation,
whether at the frontier of education or
in advances in research and information,
Fundação Getulio Vargas has built up a solid
and unique legacy over the generations
since it was founded 72 years ago.
Committed to Brazil’s development, FGV
is considered an institution of quality and
excellence, and is now recognized as a think
tank of international renown.
In the 2016 Global Go To Think Tank Index
Report, published by the University of
Pennsylvania, the institution was rated
one of the world’s ten best think tanks
and the best in Latin America for the
eighth consecutive year. FGV is currently
ranked 9th in the world, thanks to its active
participation on the global stage.
FGV was also rated as one of the world’s
ten most influential higher education
institutions in a LinkedIn ranking, in 2016.
FGV was the only Brazilian organization on
the list, and ranked ahead of institutions
such as the Harvard Business School (USA),
the Massachusetts Institute of Technology
(USA) and the European Institute of Business
Administration - INSEAD (France).
FGV has a vast education portfolio, offering
undergraduate, professional master’s,
academic master’s and PhD courses on public
and business administration, economics, law,
the social sciences, and applied mathematics.
FGV is present in more than 100 Brazilian
municipalities through a network of

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

partner institutions, providing executive
education courses, extension courses and
MBAs (in-person, customized and online),
covering many areas of knowledge. FGV
operates internationally through academic
partnerships with more than 200 higher
education institutions across the world.
The public goods, products and services
offered by Fundação Getulio Vargas
continually help improve the productivity
and competitiveness of many companies,
while assisting municipal, state and
federal government organizations. Its solid
knowledge of market dynamics and practices
and the great academic competence
and international experience of faculty
enables FGV to provide a diversified and
comprehensive range of products, tailored to
the needs and expectations of stakeholders
in the public and private sectors.
FGV aspires to be recognized as an innovative
institution that is committed to Brazil’s
development, that educates an academic elite,
generates public goods in social and related
areas, and ensures financial sustainability by
providing high-quality and ethical services.
This is the vision that permeates the whole
of Fundação Getulio Vargas, allowing it to
combine seriousness and competence with
dynamism and innovation.

IN 2016:
TH

103,770

BEST THINK TANK IN
WORLD, ACCORDING TO
THE 2016 GLOBAL GO TO
THINK TANK INDEX REPORT

5,401

9

3,059

INTELLECTUAL WORKS
PRODUCED BY PROFESSORS,
RESEARCHERS AND EXPERTS.

621

EVENTS HELD OR
JOINTLY HELD.

197

BOOKS PUBLISHED.

301

TECHNICAL ADVISORY PROJECTS.

EXECUTIVE AND CONTINUING
EDUCATION STUDENTS.

UNDERGRADUATE STUDENTS.

1,489

MASTER’S STUDENTS.

481

PHD STUDENTS.

395

RESEARCH PROJECTS
UNDER WAY AND COMPLETED.

LEADER
IN THE NATIONWIDE RANKING
OF THE BRAZILIAN MINISTRY
OF EDUCATION’S GENERAL
COURSE INDEX (IGC/MEC).

For more information, go to fgv.br/portal
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Founded in 1973 and originally called the Center
for Brazilian Contemporary History Research and
Documentation, the initial objective was to host and
produce source documents related to Brazilian history.
In 2005, it expanded its scope of action and renamed
itself the School of Social Sciences. The School is
considered a leader in researching, organizing and
preserving public figures’ private documents, telling
Brazil’s political, economic, social and cultural history,
as well as the trajectory of the country’s international
relations. It acted early to democratize access to the
content of its historical archives, which can be consulted
for free on the internet.

Criado em 1973, o Centro de Pesquisa e
Documentação de História Contemporânea do
Brasil (CPDOC) nasceu com o objetivo de abrigar
e produzir fontes documentais relevantes para a
história brasileira. Em 2005, ampliou sua atuação
no ensino dando origem à Escola de Ciências
Sociais (CPDOC). O CPDOC é considerado uma
das instituições de referência em pesquisa e na
organização e preservação de documentos privados
de personagens públicos, cujos registros contam
a história política, econômica, social e cultural do
Brasil, além da trajetória das relações internacionais
do país. É precursor, ainda, na democratização do
acesso ao conteúdo de seu acervo histórico, que
pode ser consultado gratuitamente via internet.

CPDOC

CPDOC

SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES

ESCOLA DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DIRETOR: CELSO CASTRO
.. Cursos de graduação em Ciências Sociais,
mestrado profissional, mestrado acadêmico
e doutorado.
.. Formação complementar em Relações
Internacionais no mundo contemporâneo
para todos os cursos de graduação da FGV.
.. Cerca de 2 milhões de documentos manuscritos,
impressos e audiovisuais.
.. Mais de 6 mil verbetes do Dicionário
Histórico-Biográfico Brasileiro, editado e
atualizado desde 1984.
.. Mais de 7 mil horas gravadas de história oral.
.. 200 arquivos pessoais de personagens públicos
da história contemporânea brasileira.
.. Acordos de cooperação com mais de 15
institutos internacionais de pesquisa e
ensino superior.

DEAN: CELSO CASTRO
Em 2016:
.. Revista Estudos Históricos possui conceito
máximo (A1) na avaliação da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes).
.. Nota máxima no Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (Enade), nos
cursos de Ciências Sociais e História.
.. 7º lugar no Índice Geral dos Cursos (IGC) do
Ministério da Educação (MEC).
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.. Complementary courses on international
relations in the contemporary world for all
FGV undergraduate courses.
.. Around 2 million manuscripts, printed
documents and audiovisual materials.
.. More than 6,000 entries into the Dicionário
Histórico-Biográfico Brasileiro (Brazilian
Dictionary of Historical Biographies), edited
and updated since 1984.

In 2016:
.. Revista Estudos Históricos (Journal of Historical
Studies) given maximum score (A1) by the
Brazilian Ministry of Education’s higher
education support agency, Capes.
.. Maximum score in National Student
Performance Exam (Enade), for social
science and history courses.
.. 7th place in the Brazilian Ministry of Education’s
General Course Index (IGC/MEC).

.. More than 7,000 hours of oral history recorded.

.. Opening of the CPDOC Archive House, which
hosts historical documents on topics and events
in contemporary Brazilian politics, including
manuscripts and photos.

.. Lançamento do Atlas Histórico do Brasil 500
anos em versão atualizada e online.

.. 200 personal archives of public figures in
contemporary Brazilian history.

.. Launch of an updated and online version of
the 500-Year Brazilian Historical Atlas.

.. 425 produções intelectuais de professores,
pesquisadores e técnicos.

.. Cooperation agreements with more than
15 international research and higher
education institutions.

.. 425 intellectual works produced by professors,
researchers and experts.

.. Inauguração da Casa Acervo CPDOC, que
abriga documentos históricos sobre temas e
acontecimentos da política contemporânea
do Brasil, incluindo manuscritos e fotografias.

.. 74 eventos promovidos e copromovidos.

Mais informações em: fgv.br/cpdoc

.. Social science courses at undergraduate,
professional master’s, academic master’s,
and PhD level.

.. 74 events held and jointly held.

.. 21 pesquisas e estudos regulares e concluídos.

.. 21 research projects underway and completed.

.. 84 alunos de graduação.

.. 84 undergraduate students.

.. 71 alunos de mestrado.

.. 71 master’s students.

.. 44 alunos de doutorado.

.. 44 PhD students.

.. 19 dissertações de mestrado aprovadas.

.. 19 master’s dissertations approved.

.. 7 teses de doutorado aprovadas.

For more information, go to fgv.br/cpdoc

.. 7 PhD theses approved.
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The Rio de Janeiro Law School was founded in 2002 with
the mission of promoting a new model of legal education,
able to train leaders to think about Brazil in the long term.
The School’s work encompasses teaching and research,
based on four major pillars: legislative action, social
commitment, internationalization, and innovation. The
Rio de Janeiro Law School is now considered a leader for
careers in public and corporate law.

Fundada em 2002, a Direito Rio foi criada com o objetivo
de promover um novo modelo de ensino jurídico, capaz
de formar lideranças para pensar o Brasil em longo prazo.
A Escola divide sua atuação entre ensino e pesquisa,
norteada por quatro grandes pilares: ação legislativa,
compromisso social, internacionalização e inovação.
Atualmente, a Direito Rio é considerada referência em
carreiras jurídicas públicas e em Direito Empresarial.

DIREITO RIO

DIREITO RIO

RIO DE JANEIRO LAW SCHOOL

ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO
DIRETOR: JOAQUIM FALCÃO
Em 2016:

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

.. Nota máxima no Guia do Estudante (GE).

.. Undergraduate, academic master’s and
graduate courses.

.. Cursos de pós-graduação em mais de 30
cidades do Brasil.

.. Comemoração dos 70 anos da Revista de
Direito Administrativo (RDA).

.. Graduate courses in more than 30 Brazilian
cities.

.. Primeiro mestrado acadêmico do país em
Direito da Regulação.

.. 1º lugar nacional entre todas as instituições
privadas do país nos XVIII e XIX Exames de
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

.. Brazil’s first academic master’s course on
regulatory law.

.. Tripla certificação do Selo ISO 9001 na
graduação e pós-graduação.
.. Certificada pelo Selo OAB Recomenda em
todas as suas edições.
.. Programas de intercâmbio com mais de 50
universidades estrangeiras renomadas.
.. Única faculdade de Direito no Brasil com
intercâmbio com Harvard, NYU, Columbia e Yale.
.. Principal banco de dados sobre o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de
Justiça do Brasil.

Mais informações em: fgv.br/direitorio
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DEAN: JOAQUIM FALCÃO

.. 1.277 produções intelectuais de professores,
pesquisadores e técnicos.
.. 28 pesquisas e estudos regulares e concluídos.
.. 259 alunos de graduação.
.. 46 alunos de mestrado.
.. 15 dissertações de mestrado aprovadas.
.. 33 livros publicados.

.. Triple ISO 9001 certification for undergraduate
and graduate courses.
.. “Order of Attorneys of Brazil Recommends”
certification for all courses.
.. Exchange programs with more than 50
renowned foreign universities.
.. Only law school in Brazil to have an
exchange program with Harvard, NYU,
Columbia and Yale.
.. Main database on Brazilian Supreme
Federal Court and Superior Court of
Appeals cases.

In 2016:
.. Maximum score in the Guia do Estudante
(Student Guide).
.. Celebrated the 70th anniversary of the Revista
de Direito Administrativo (Administrative
Law Review).
.. First place nationwide out of all Brazilian
private institutions in the 18th and 19th Order
of Attorneys of Brazil (OAB) exams.
.. 1,277 intellectual works produced by professors,
researchers and experts.
.. 28 research projects underway and completed.
.. 259 undergraduate students.
.. 46 master’s students.
.. 15 master’s dissertations approved.
.. 33 books published.

For more information, go to fgv.br/direitorio
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Founded in 2005 to meet current market demands, and
training a new generation of legal professionals, the Sao
Paulo Law School prepares its students to work in the
public and private sectors and to interact with other
fields of knowledge, in order to positively influence the
legal world in Brazil and abroad. Based on an innovative
approach, the School has worked to produce knowledge
with research centers and groups that have a significant
reach in the country.

Criada em 2005 para atender às demandas do atual
mercado, formando uma nova geração de juristas, a
Direito SP prepara seus alunos para atuar nas esferas
pública e privada e dialogar com outros campos
do conhecimento, a fim de que possam influenciar
positivamente o cenário jurídico no Brasil e no exterior.
Com uma proposta inovadora, a Escola tem atuação na
produção de conhecimento com núcleos e grupos de
pesquisa com alcance expressivo no país.

DIREITO SP

DIREITO SP

SAO PAULO LAW SCHOOL

ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO
DIRETOR: OSCAR VILHENA VIEIRA
.. Cursos de graduação, mestrado acadêmico,
mestrado profissional e pós-graduação.
.. Primeiro mestrado profissional em Direito
do Brasil.
.. Acordos de cooperação com mais de 40
institutos internacionais de pesquisa e
ensino superior.
.. 10 núcleos e 13 grupos dedicados à pesquisa
acadêmica e aplicada nas mais diversas
áreas do Direito.
.. Supremo em Pauta: parceria com o jornal O
Estado de São Paulo para analisar a atuação
do Supremo Tribunal Federal.
.. Certificada pelo Selo OAB Recomenda.

DEAN: OSCAR VILHENA VIEIRA
Em 2016:
.. 2º lugar nacional entre todas as instituições
privadas do país no XVIII Exame da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB) e 1º lugar
entre as instituições de São Paulo no XIX
Exame da OAB.
.. Nota máxima no Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes (Enade).
.. Mestrados mais inovadores da América Latina,
segundo ranking do Financial Times.
.. 251 produções intelectuais de professores,
pesquisadores e técnicos.
.. 19 novas parcerias com agentes externos
para o desenvolvimento de pesquisas
aplicadas em Direito.

.. Undergraduate, academic master’s, professional
master’s and graduate courses.
.. First professional master’s in law in Brazil.
.. Cooperation agreements with more than
40 international research and higher
education institutions.
.. 10 nuclei and 13 groups dedicated to
academic and applied research in various
areas of law.
.. “Supremo em Pauta” (“Supreme Court on
the Agenda”): Partnership with O Estado de
São Paulo newspaper to analyze Supreme
Federal Court decisions.
.. “Order of Attorneys of Brazil Recommends”
certification.

In 2016:
.. Second place nationwide out of all Brazilian
private institutions in the 18th Order of Attorneys
of Brazil (OAB) exam and first place among
institutions in Sao Paulo in the 19th OAB exam.
.. Maximum score in the National Student
Performance Exam (Enade).
.. Most innovative master’s courses in Latin
America, according to Financial Times ranking.
.. 251 intellectual works produced by professors,
researchers and experts.
.. 19 new partnerships with external agents to carry
out applied research on law.
.. 85 events held and jointly held.

.. 85 eventos promovidos e copromovidos.

Mais informações em: fgv.br/direitosp
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For more information, go to fgv.br/direitosp
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Criada em 1954, a EAESP nasceu com o objetivo de formar
grandes líderes na área de Administração Pública e de
Empresas, visando contribuir para o desenvolvimento
socioeconômico do país. Ao longo de sua história, a
Escola apoiou a industrialização e o desenvolvimento
das empresas nacionais e, atualmente, diante da
globalização, prepara profissionais capazes de enfrentar
os desafios de um mundo em constante mudança.

EAESP was founded in 1954 with the goal of
training leaders in the areas of public and business
administration, in order to contribute to the country’s
socioeconomic development. Throughout its history,
the School has supported the industrialization and
development of Brazilian companies. Now, in the era of
globalization, it is preparing professionals able to face
the challenges of a constantly changing world.

EAESP

EAESP

SAO PAULO SCHOOL OF
BUSINESS ADMINISTRATION

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO
DE EMPRESAS DE SÃO PAULO
DIRETOR: LUIZ ARTUR LEDUR BRITO
.. Cursos de graduação, mestrados profissionais,
educação executiva, além de mestrado e
doutorado acadêmicos.
.. Primeira 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).
.. Escola mais internacionalizada do país,
com mais de 100 parcerias com instituições
estrangeiras de renome internacional, em
todos os continentes.

Mais informações em: fgv.br/eaesp
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DEAN: LUIZ ARTUR LEDUR BRITO
Em 2016:
.. OneMBA eleito o melhor MBA Executivo da
América Latina pelo Financial Times.
.. Primeira Escola da América Latina a ter
acreditação da ACCA (Association of Certified
Chartered Accountants) em um dos seus cursos.
.. Lançamento do mestrado profissional em
Gestão para a Competitividade, com cinco
linhas de pesquisa: Finanças e Controladoria,
Saúde, Sustentabilidade, Supply Chain e Varejo.
.. 273 produções intelectuais de professores,
pesquisadores e técnicos.

.. Undergraduate, professional master’s, executive
education, academic master’s and academic
PhD courses.
.. First institution in Brazil to have triple
international accreditation, from the
Association to Advance Collegiate Schools
of Business (AACSB), the European Quality
Improvement System (EFMD) and the
Association of MBAs (AMBA).
.. Most international school in Brazil, with
more than 100 partnerships with renowned
foreign institutions on all continents.

In 2016:
.. OneMBA ranked best executive MBA in Latin
America by the Financial Times.
.. First school in Latin America to have one of
its courses accredited by the Association of
Certified Chartered Accountants (ACCA).
.. Launch of the Professional Master’s on
Management for Competitiveness, involving
five research areas: Finance and Control,
Health, Sustainability, Supply Chain, and Retail.
.. 273 intellectual works produced by professors,
researchers and experts.

.. 138 eventos promovidos e copromovidos.

.. 138 events held and jointly held.

.. 101 pesquisas e estudos regulares e concluídos.

.. 101 research projects underway and completed.

.. 2.668 alunos de graduação.

.. 2,668 undergraduate students.

.. 500 alunos de mestrado.

.. 500 master’s students.

.. 287 alunos de doutorado.

.. 287 PhD students.

.. 112 dissertações de mestrado aprovadas.

.. 112 master’s dissertations approved.

.. 49 teses de doutorado aprovadas.

.. 49 PhD theses approved.

For more information, go to fgv.br/eaesp
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Founded more than 60 years ago, EBAPE was the
first business school in Brazil and Latin America. At
first, the emphasis was on public administration,
but it now also focuses on business administration.
Since it was established, it has been responsible for
producing and disseminating knowledge, promoting
research, and training qualified professionals to work
in leadership positions in business management, the
public sector and academia.

Com mais de 60 anos de existência, a EBAPE foi a primeira
escola de Administração do Brasil e da América Latina,
inicialmente com ênfase em Administração Pública, e
atualmente com foco também em Administração de
Empresas. Desde sua criação, tem sido responsável pela
produção e disseminação de conhecimento, incentivo à
pesquisa e formação de profissionais qualificados para
atuar em posições de liderança na gestão empresarial,
pública e na área acadêmica.

EBAPE

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DE EMPRESAS

EBAPE

BRAZILIAN SCHOOL OF PUBLIC AND
BUSINESS ADMINISTRATION
DEAN: FLAVIO CARVALHO DE VASCONCELOS

DIRETOR: FLAVIO CARVALHO DE VASCONCELOS
.. Cursos de graduação presencial e a distância
(EaD), mestrado profissional, mestrado
acadêmico e doutorado.
.. Gestora de um dos mais importantes e
influentes periódicos da área de Administração
Pública – a Revista de Administração Pública
(RAP) – que existe há mais de 45 anos.
.. Certificações internacionais pela European
Foundation for Management Development
(EFMD).

Em 2016:
.. Nota máxima no Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes (Enade).
.. Nota máxima no Guia do Estudante (GE) na
graduação presencial.
.. Inauguração do Centro de Excelência e
Inovação em Políticas Educacionais (CEIPE),
primeiro think tank brasileiro para realização
de pesquisas aplicadas e implementação de
políticas educacionais inovadoras.

.. In-person and distance learning undergraduate
courses, professional master’s, academic
master’s and PhD courses.
.. Runs one of the most important and
influential periodicals in the public
administration area, the Revista de
Administração Pública, which has been
published for more than 45 years.
.. International certifications from the
European Foundation for Management
Development (EFMD).

.. 176 produções intelectuais de professores,
pesquisadores e técnicos.

.. Maximum score in the Guia do
Estudante (Student Guide) for in-person
undergraduate courses.
.. Opening of the Center for Excellence
and Innovation in Education Policies
(CEIPE), Brazil’s first think tank aimed at
researching and implementing innovative
education policies.

.. 10 events held and jointly held.

.. 135 pesquisas e estudos em andamento.

.. 135 research projects underway.

.. 25 pesquisas e estudos regulares e concluídos.

.. 25 research projects completed.

.. 1.426 alunos de graduação a distância (EaD).

.. 1,426 distance learning undergraduate students.

.. 201 alunos de graduação presencial.

.. 201 in-person undergraduate students.

.. 291 alunos de mestrado.

.. 291 master’s students.

.. 59 alunos de doutorado.

.. 59 PhD students.

.. 146 dissertações de mestrado aprovadas.

.. 146 master’s dissertations approved.

.. 20 teses de doutorado aprovadas.
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.. Maximum score in the National Student
Performance Exam (Enade).

.. 176 intellectual works produced by professors,
researchers and experts.

.. 10 eventos promovidos e copromovidos.

Mais informações em: fgv.br/ebape

In 2016:

.. 20 PhD theses approved.
For more information, go to fgv.br/ebape

75

Founded in 2004, EESP is a leader in economics teaching
and research in Brazil, and it is recognized by various
national and international organizations. The School’s
mission is to contribute to the country’s development by
generating and transmitting knowledge.

Fundada em 2004, a EESP é referência no ensino e na
pesquisa das Ciências Econômicas no Brasil, com o
reconhecimento de diferentes organizações nacionais
e internacionais. A Escola tem como missão contribuir
para o desenvolvimento do país por meio da geração e
transmissão do conhecimento.

EESP

EESP

ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO

SAO PAULO SCHOOL OF ECONOMICS
DEAN: YOSHIAKI NAKANO

DIRETOR: YOSHIAKI NAKANO
.. Cursos de graduação, mestrado profissional,
mestrado acadêmico e doutorado.
.. 1º lugar do Brasil no ranking da Ideas Economic
and Financial Research nos últimos dez anos.
.. 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.
.. 15 Centros de Estudos e Pesquisa

Mais informações em: fgv.br/eesp
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Em 2016:
.. Conceito máximo no curso de graduação
pelo Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (Enade).
.. 2º lugar no Índice Geral dos Cursos (IGC) do
Ministério da Educação (MEC).

.. Undergraduate, professional master’s, academic
master’s and PhD courses.
.. First place in the Brazilian Ideas Economic
and Financial Research ranking for the last
ten years.

In 2016:
.. Maximum score for the undergraduate
course in the National Student Performance
Exam (Enade).
.. 2nd place in the Brazilian Ministry of Education’s
General Course Index (IGC/MEC).
.. 312 intellectual works produced by professors,
researchers and experts.

.. 175 eventos promovidos e copromovidos.

.. Maximum scores in the evaluation by the
Brazilian Ministry of Education’s higher
education support agency (Capes) for
academic master’s, professional master’s
and PhD courses in economics.

.. 36 pesquisas e estudos regulares e concluídos.

.. 15 study and research centers.

.. 36 research projects underway and completed.

.. 312 produções intelectuais de professores,
pesquisadores e técnicos.

.. 175 events held and jointly held.

.. 128 alunos de graduação.

.. 128 undergraduate students.

.. 252 alunos de mestrado.

.. 252 master’s students.

.. 38 alunos de doutorado.

.. 38 PhD students.

.. 112 dissertações de mestrado aprovadas.

.. 112 master’s dissertations approved.

.. 12 teses de doutorado aprovadas.

.. 12 PhD theses approved.

For more information, go to fgv.br/eesp
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Attentive to current job market demands, EMAp was
established in 2011 to help develop contemporary
mathematics in line with the challenges of the
technology and information age. The School’s mission
is to work to acquire and transfer mathematics-based
scientific and technological knowledge, especially the
kind that can be applied in areas related to the human
and social sciences.

Atenta à atual demanda do mercado de trabalho, a
EMAp foi criada em 2011 para o desenvolvimento
de uma matemática contemporânea, adaptada aos
desafios da era da tecnologia e informação. A Escola
tem como missão atuar na aquisição e repasse
do conhecimento científico e tecnológico de base
matemática que possa ser aplicado, principalmente,
nas áreas relacionadas às ciências humanas e sociais.

EMAp

ESCOLA DE MATEMÁTICA APLICADA

EMAp

SCHOOL OF APPLIED MATHEMATICS

DEAN: MARIA IZABEL TAVARES CAMACHO

DIRETOR: MARIA IZABEL TAVARES CAMACHO
.. Cursos de graduação e mestrado acadêmico.
.. Convênios e parcerias: Institut National
de Recherche en Informatique et en
Automatique (Inria), Instituto Militar de
Engenharia (IME), Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) e Instituto Nacional de Matemática
Pura e Aplicada (Impa).

Mais informações em: fgv.br/emap
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Em 2016:
.. 39 produções intelectuais de professores,
pesquisadores e técnicos.
.. 17 eventos promovidos e copromovidos.
.. 28 pesquisas e estudos regulares e concluídos.
.. 33 alunos de graduação.

.. Undergraduate and academic master’s courses.
.. Agreements and partnerships: French Institute
for Research in Computer Science and
Automation (Inria), Military Engineering Institute
(IME), Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz),
and National Institute for Pure and Applied
Mathematics (Impa).

In 2016:
.. 39 intellectual works produced by professors,
researchers and experts.
.. 17 events held and jointly held.
.. 28 research projects underway and completed.
.. 33 undergraduate students.

.. 28 alunos de mestrado.

.. 28 master’s students.

.. 12 dissertações de mestrado aprovadas.

.. 12 master’s dissertations approved.

For more information, go to fgv.br/emap
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Founded in 1961, EPGE has the goal of contributing
to teaching and expanding knowledge in the area of
economics. Always supported by research activities by
faculty and students, the School pursues excellence
in teaching at both undergraduate and graduate
level. EPGE is committed to maximum academic and
scientific performance.

Fundada em 1961, a EPGE tem como objetivo contribuir
para o ensino e a expansão do conhecimento na área de
Economia. Sempre apoiada pela atividade de pesquisa
do corpo docente e discente, a busca da excelência
no ensino aplica-se tanto à graduação quanto à pósgraduação. O compromisso da Escola é com o máximo
desempenho acadêmico e científico.

EPGE

EPGE

ESCOLA BRASILEIRA DE
ECONOMIA E FINANÇAS

BRAZILIAN SCHOOL OF
ECONOMICS AND FINANCE
DEAN: RUBENS PENHA CYSNE

DIRETOR: RUBENS PENHA CYSNE
.. Cursos de graduação, mestrado profissional e
mestrado e doutorado acadêmicos.
.. Melhor Escola de Economia da América
Latina, segundo o Ranking Internacional de
Departamentos de Economia da Universidade
de Tilburg, desde 2005.
.. Nota máxima em todas as avaliações do
Ministério da Educação (MEC) em todos os
seus programas.
.. Das 9 avaliações realizadas pelo MEC até
2015, a Escola ocupou 1º lugar nacional em
5 edições entre 2.100 instituições de ensino.
.. Responsável pela Revista Brasileira de Economia
(RBE), publicada desde os anos 50. A RBE é
a mais antiga e uma das mais importantes
publicações de Economia do Brasil.

Em 2016:
.. 1º lugar no Exame Nacional de Desempenho
de Estudantes (Enade) em Economia no Brasil,
segundo avaliação do MEC.
.. 1º lugar no Índice Geral de Cursos (IGC) do
Brasil, segundo avaliação do MEC.
.. Nota máxima no Guia do Estudante (GE).
.. 114 produções intelectuais de professores,
pesquisadores e técnicos.
.. 39 eventos promovidos e copromovidos.
.. 10 pesquisas e estudos regulares e concluídos.
.. 189 alunos de graduação.
.. 151 alunos de mestrado.
.. 43 alunos de doutorado.
.. 33 dissertações de mestrado aprovadas.

.. Undergraduate, professional master’s, academic
master’s and academic PhD courses.
.. Best economics school in Latin America
since 2005, according to an international
ranking produced by Tilburg University
Economics Department.
.. Maximum score for all its programs in all
evaluations by the Brazilian Ministry of
Education.

In 2016:
.. 1st place in the National Student Performance
Exam (Enade) in Economics, according
to evaluation by the Brazilian Ministry
of Education.
.. 1st place nationwide in the Brazilian Ministry of
Education’s General Course Index (IGC/MEC).
.. Maximum score in the Guia do Estudante
(Student Guide).

.. In the nine evaluations carried out by the
Brazilian Ministry of Education up to 2015,
the School came 1st out of 2,100 education
institutions nationwide in five editions.

.. 114 intellectual works produced by professors,
researchers and experts.

.. Responsible for the Revista Brasileira de
Economica (Brazilian Economic Journal),
published since the 1950s. This is the oldest
and one of the most important economics
publications in Brazil.

.. 10 research projects underway and completed.

.. 39 events held and jointly held.

.. 189 undergraduate students.
.. 151 master’s students.
.. 43 PhD students.

.. 10 teses de doutorado aprovadas.

.. 33 master’s dissertations approved.
.. 10 PhD theses approved.

Mais informações em: fgv.br/epge
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For more information, go to fgv.br/epge
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Desde 1945, a Editora FGV tem como missão divulgar
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,
além de pensadores da comunidade acadêmica de todo
o país e do exterior. A Editora FGV possui livros adotados
por instituições de ensino brasileiras, atendendo
também aos setores empresarial e governamental, que
atestam sua preocupação com a qualidade.

Since 1945, FGV Press has had the mission of promoting
works in different areas of knowledge, always with
the aim of helping improve teaching and education in
Brazil. Its catalog of publications covers areas such as
administration, economics, law, anthropology, sociology,
archiving, political science and history. It favors and
encourages FGV’s own authors, as well as thinkers in the
academic community across the country and abroad.
Books by FGV Press are used by many Brazilian education
institutions, as well as companies and government
bodies, attesting to their quality.

EDITORA FGV

FGV PRESS

DIRETOR: MARIETA DE MORAES FERREIRA
.. 536 livros impressos disponíveis no
catálogo atual.
.. 558 e-books disponíveis no site e em outras
plataformas nacionais e internacionais.
.. Mais de 116 mil downloads de e-books gratuitos.
.. 3.107.000 exemplares vendidos das publicações
FGV Management.

Em 2016:
.. 98 novos títulos publicados, sendo 46 novos
livros, 8 novas edições e 44 reimpressões,
totalizando 128.534 exemplares produzidos.
.. 70 e-books lançados.
.. 34 eventos promovidos e copromovidos.

.. 536 printed books available in the current
catalog.
.. 558 e-books available on the website and
other national and international platforms.
.. More than 116,000 downloads of free e-books.
.. 3,107,000 copies of FGV Management
publications sold.

.. Parceria com editoras acadêmicas para venda
de e-books no site.

.. Partnerships with academic publishers to sell
e-books on the website.

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

.. Presence at leading book fairs in Brazil and
worldwide, including the Frankfurt Book Fair.

Mais informações em: fgv.br/editora
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DIRECTOR: MARIETA DE MORAES FERREIRA
In 2016:
.. 98 new titles published - 46 new books, 8
new editions, and 44 reprints - with a total
print run of 128,534.
.. 70 e-books launched.
.. 34 events held and jointly held.

For more information, go to fgv.br/editora
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A FGV Projetos é a unidade responsável pela geração
e aplicação do conhecimento técnico e acadêmico,
produzido internamente e acumulado nas Escolas e
Institutos que integram a Fundação Getulio Vargas.

FGV Projetos is the unit responsible for generating and
applying technical and academic knowledge, produced
internally and accumulated at the schools and institutes
that make up Fundação Getulio Vargas.

Como unidade de assessoria técnica, a FGV Projetos
atua há mais de 30 anos, auxiliando e assessorando
organizações públicas e privadas, no Brasil e no
exterior, desenvolvendo projetos de políticas públicas,
economia e finanças, gestão e direito. A unidade
também atua na concepção, organização e gestão de
concursos, exames, avaliações e certificações, em todas
as áreas do conhecimento, além de realizar seminários
técnicos e congressos internacionais.

FGV Projetos has been working as a technical
advisory unit for more than 30 years, aiding and
advising public and private organizations in Brazil and
abroad, developing public policy, economic, financial,
management and legal projects. The unit also works on
creating, organizing and managing civil service exams,
other exams, assessments and certifications, in all areas
of knowledge, as well as holding technical seminars and
international conferences.

FGV PROJETOS

FGV PROJETOS

DIRECTOR: CESAR CUNHA CAMPOS

DIRETOR: CESAR CUNHA CAMPOS

.. Mais de 2,5 mil projetos de assessoria
técnica no Brasil e no exterior.
.. Intensa atuação internacional por meio de
parcerias e projetos globais.

Em 2016:
.. 180 projetos de assessoria técnica.
.. 47 eventos promovidos e copromovidos.
.. 17 concursos públicos, certificações e
exames, como o da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB).

.. More than 2,500 technical advisory projects
in Brazil and abroad.
.. Intense international action through global
partnerships and projects.
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.. 180 technical advisory projects.
.. 47 events held and jointly held.
.. 17 civil service exams, other exams and
certifications, including the Order of Attorneys
of Brazil (OAB) exam.
.. 15 publications edited.

.. 15 publicações editadas.

Mais informações em: fgv.br/fgvprojetos

In 2016:

For more information, go to fgv.br/fgvprojetos
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Criado em 1951, o IBRE possui a missão de pesquisar,
analisar, elaborar e divulgar índices macroeconômicos e
pesquisas econômicas aplicadas, que sejam relevantes
para a melhoria das políticas públicas ou da ação privada
na economia brasileira, estimulando o desenvolvimento
econômico e o bem-estar social do país.

Established in 1951, IBRE has the mission of researching,
analyzing, producing and divulging macroeconomic
indexes and applied economic research to help improve
public policies or private activities in the Brazilian
economy, stimulating the country’s economic
development and social well-being.

IBRE

INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA

IBRE

BRAZILIAN INSTITUTE OF ECONOMICS
DIRECTOR: LUIZ GUILHERME SCHYMURA

DIRETOR: LUIZ GUILHERME SCHYMURA
.. Líder em exposição de mídia na FGV.
.. Mais de 50 índices e sondagens econômicas.
.. Mais de 35% de citações nas atas do Comitê
de Política Monetária (Copom).

Em 2016:
.. 1º na projeção do IBC-Br (Brazil Economic
Activity GDP/Banco Central).
.. 2º na projeção da PMC (Brazil Retail Sales
Volume/IBGE).

.. Leader in media exposure at FGV.
.. More than 50 economic indexes and surveys.
.. Cited in more than 35% of the minutes of
Brazilian Monetary Policy Committee meetings.

.. 2nd most accurate forecast of IBGE’s Brazilian
Retail Sales Volume indicator.
.. 5th most accurate forecast of IBGE’s Brazilian
Industrial Production indicator.

.. 1º na projeção do PIB A/A (Brazil GDP YoY/IBGE).

.. Most accurate forecast of IBGE’s year-overyear Brazilian GDP indicator.
.. 2nd most accurate forecast of IBGE’s indicator
of Brazilian GDP accumulated in the last
four quarters.

.. 2.037.630 de preços pesquisados no ano.
.. 98.900 questionários de sondagens aplicados
no ano.

.. 2,037,630 prices surveyed during the year.
.. 98,900 questionnaires filled in during the year.

.. 183 produções intelectuais de pesquisadores
e técnicos.

.. 183 intellectual works produced by professors
and experts.

.. 15 eventos promovidos e copromovidos.

.. 15 events held and jointly held.

.. 19 projetos de consultoria, cooperação
técnica, científica e acadêmica.
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.. Most accurate forecast of the Brazilian Central
Bank’s Economic Activity Index and GDP.

.. 5º na projeção da PIM (Brazil Industrial
Production/IBGE).

.. 2º na projeção do PIB Acumulado em 4
trimestres (Brazil GDP 4Q/IBGE).

Mais informações em: fgv.br/ibre

In 2016:

.. 19 consulting assignments and technical,
scientific and academic cooperation projects.

For more information, go to fgv.br/ibre
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O IDE foi criado em 2003 para desenvolver programas de
educação executiva que combinam a excelência acadêmica
e a tradição das Escolas, Institutos e Centros da FGV com a
inovação e a visão prática exigidas pelo mercado. A partir
de 2013, o IDE se reestruturou, com diretorias responsáveis
por diferentes áreas de atuação. Hoje, o Instituto é
composto pelas seguintes unidades: Diretoria dos Núcleos
Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília; Diretoria da Rede
Conveniada – FGV Management; Diretoria de Programas e
Processos Acadêmicos – PPA; Diretoria Corporativa – COR;
Diretoria de Soluções Educacionais – SOL; e Programa de
Certificação de Qualidade.

IDE was created in 2003 to develop executive education
programs that combine the academic excellence and
tradition of FGV’s schools, institutes and centers with
the innovation and practical vision demanded by the
market. In 2013, IDE restructured itself, forming divisions
responsible for different areas of action. The Institute
is now composed of the following units: Division of the
Rio de Janeiro, Sao Paulo and Brasilia Centers; Affiliate
Network – FGV Management Division; Academic
Program and Process Division (PPA); Corporate Division
(COR); Education Solutions Division; and Quality
Certification Program.

IDE

IDE

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL

INSTITUTE FOR EDUCATIONAL
DEVELOPMENT

DIRETOR: RUBENS MARIO ALBERTO WACHHOLZ
.. Presente em mais de 100 cidades por meio
de 44 unidades conveniadas em todo o Brasil.
.. Mais de 200 cursos a distância.
.. Mais de 9,5 milhões de inscritos e 5,1 milhões
de declarações de conclusão emitidas nos
cursos gratuitos do FGV Online.

DIRECTOR: RUBENS MARIO ALBERTO WACHHOLZ
Em 2016:
.. Lançamento do Comitê de Executivos “RH
em Foco” que reúne os principais gestores
de recursos humanos do país.
.. Lançamento dos Programas de MBA com
Ênfases, reunindo conhecimentos de gestão
com especialização em várias áreas.

.. Present in more than 100 municipalities
through 44 affiliated units across Brazil.
.. More than 200 distance learning courses.
.. More than 9.5 million people enrolled for
FGV Online’s free courses and 5.1 million
declarations of completion issued.

.. Launch of specialist MBA programs,
bringing together managerial and specialist
knowledge in many areas.
.. 98,664 executive and continuing education
students.

.. Menção Especial nos 15 anos do Prêmio
Learning & Performance Brasil.

.. Special Mention during the 15th annual edition
of the “Learning & Performance Brasil” awards.

.. FGV Online conquista Prêmio Top of Mind de
RH (categoria EaD) pela 11ª vez consecutiva.

.. FGV Online won the Top of Mind HR award
(distance education category) for the 11th
consecutive year.
.. 5,054 students certified through online courses.

.. 907 alunos certificados nos MBAs online.

.. 907 students certified through online MBAs.

.. 400 tutores capacitados nos cursos online.

.. 400 tutors trained through online courses.

.. 24.320 certificados emitidos de cursos de
nível de especialização.
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.. Launch of “HR in Focus” Executive Committee,
composed of leading human resources
managers in the country.

. . 98.664 alunos de educação executiva e
continuada.

.. 5.054 alunos certificados nos cursos online.

Mais informações em: fgv.br/ide

In 2016:

.. 24,320 certificates issued for specialist courses.

.. 5.578 alunos certificados nos cursos de curta
e média duração presenciais.

.. 5,578 students certified through short and
medium in-person courses.

.. 753 professores de cursos presenciais
treinados no e-class.

.. 753 in-person course professors trained on e-class.

.. 7.159 alunos inscritos no FGV In Company.

.. 7,159 students enrolled in “FGV In Company”
courses.

.. 75 empresas contratantes.

.. 75 client companies.

.. 202 turmas contratadas.

For more information, go to fgv.br/ide

.. 202 classes.
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CEM/CCE

CEM/CCE

DIRETOR: CARLOS GERALDO LANGONI

DIRECTOR: CARLOS GERALDO LANGONI

CCE
COMITÊ DE COOPERAÇÃO EMPRESARIAL

CCE
BUSINESS COOPERATION COMMITTEE

PRESIDENTE: JOÃO CARLOS DE LUCA

PRESIDENT: JOÃO CARLOS DE LUCA

CEM
CENTRO DE ECONOMIA MUNDIAL

Apoiado por um grupo seleto de empresas
reunidas no CCE, o Centro de Economia Mundial da
FGV realiza, desde 1990, debates e estudos sobre
questões relevantes para o desenvolvimento
brasileiro com foco na inserção competitiva no
mercado internacional como potência emergente,
nos fluxos globais de capitais e percepção de
risco-país, através de seminários com renomados
especialistas no Brasil no exterior.

CEM
WORLD ECONOMIC CENTER

Supported by a select group of companies on
the Business Cooperation Committee, FGV’s
World Economic Center has been conducting
debates and studies since 1990, regarding
key topics for Brazilian development, focusing
on the country’s competitive participation in
international markets as an emerging power,
global capital flows and country risk perceptions,
including seminars featuring renowned experts
from Brazil and other countries.

CERI

CERI

DIRETORA: JOISA CAMPANHER DUTRA

DIRECTOR: JOISA CAMPANHER DUTRA

Tem por missão articular e disseminar
conhecimento em indústrias de infraestrutura
através de uma abordagem verdadeiramente
multidisciplinar,
contribuindo
para
seu
desenvolvimento em bases sustentáveis.

Its mission is to coordinate and disseminate
knowledge in infrastructure industries through a
truly multidisciplinary approach, contributing to
their sustainable development.

DAPP

DAPP

DIRETORIA DE ANÁLISE
DE POLÍTICAS PÚBLICAS

DEPARTMENT OF PUBLIC
POLICY ANALYSIS

DIRETOR: MARCO AURELIO RUEDIGER

DIRECTOR: MARCO AURELIO RUEDIGER

Centro de pesquisa social aplicada voltado à
inovação para políticas públicas, produzindo análise
de ponta com uso intensivo de redes sociais, bancos
de dados públicos e conhecimento interdisciplinar.

Center for applied social research focused on
innovation for public policy, producing cutting-edge
analyses through the intensive use of social networks,
public databases, and interdisciplinary knowledge.

DCI

DCI

CENTRO DE ESTUDOS EM REGULAÇÃO
E INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE
CONTROLES INTERNOS
DIRETORA: MARIA ALICE DA JUSTA LEMOS

Unidade responsável por desenvolver, aplicar e
monitorar o Sistema de Controles Internos e de
Conformidade FGV.

CENTER FOR REGULATION AND
INFRASTRUCTURE STUDIES

INTERNAL CONTROL DIVISION
DIRECTOR: MARIA ALICE DA JUSTA LEMOS

Unit responsible for developing, applying and
monitoring the FGV Internal Control and Compliance
System.
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DENN

DIRETORIA DE ESTUDOS
DE NOVOS NEGÓCIOS

DENN

BUSINESS STUDIES DIVISION
DIRECTOR: ANTÔNIO CARLOS PÔRTO GONÇALVES

DIRETOR: ANTÔNIO CARLOS PÔRTO GONÇALVES

Atua para o fomento e promoção de pesquisas,
parcerias e cooperação com instituições do Brasil e do
mundo, visando ao fortalecimento do posicionamento
da FGV como think tank global.

DICOM

DICOM

DIRETOR: MARCOS HENRIQUE FACÓ

DIRECTOR: MARCOS HENRIQUE FACÓ

Responsável pela comunicação e marketing
da Fundação Getulio Vargas e de suas Escolas,
Unidades, Diretorias e Centros, com o objetivo
de zelar pela solidez da marca FGV.

Responsible for the communications and
marketing of Fundação Getulio Vargas and its
schools, units, divisions and centers, aiming to
strengthen the FGV brand.

DINT

DINT

DIRETOR: BIANOR SCELZA CAVALCANTI

DIRECTOR: BIANOR SCELZA CAVALCANTI

Tem como missão apoiar a estratégia de
internacionalização da FGV, com o intuito de
contribuir para o reconhecimento da instituição
como referência de ensino e think tank mundial.

Its mission is to support FGV’s internationalization
strategy, so as to contribute to its recognition as a
leading global education institution and think tank.

DO

DO

DIRETOR: MARIO ROCHA SOUZA

DIRECTOR: MARIO ROCHA SOUZA

Responsável por toda a infraestrutura
administrativa de suporte e atendimento às
Escolas, Unidades, Diretorias e Centros da FGV
no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília.

Responsible for all the administrative support
and service infrastructure for FGV’s schools,
units, divisions and centers in Rio de Janeiro, Sao
Paulo and Brasilia.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
E MARKETING

DIRETORIA INTERNACIONAL

DIRETORIA DE OPERAÇÕES
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Acts to promote research, partnerships and
cooperation with institutions in Brazil and across
the world, aiming to strengthen FGV’s position as
a global think tank.

COMMUNICATIONS AND
MARKETING DIVISION

INTERNATIONAL AFFAIRS DIVISION

DIVISION OF OPERATIONS
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FGV ENERGIA

FGV ENERGY

DIRETOR: CARLOS OTAVIO DE
VASCONCELLOS QUINTELLA

DIRECTOR: CARLOS OTAVIO DE
VASCONCELLOS QUINTELLA

Tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre
questões energéticas, de forma interdisciplinar,
nos campos da Administração Pública e
Empresarial, Economia, Matemática Aplicada,
Direito e Ciências Sociais.

Its objective is to expand knowledge of energy
issues in an interdisciplinary way, in the fields of
public and business administration, economics,
applied mathematics, law and social sciences.

FGV
PRÓ-REITORIA

FGV PROVOST
OFFICE

DIRETOR: ANTONIO DE ARAÚJO FREITAS JUNIOR

Tem por objetivo orientar as Escolas e a Direção da
FGV com relação à legislação corrente, bem como
sua evolução, de modo a gerar uma sinergia entre
os corpos docente e discente das Escolas, de forma
a consolidar o posicionamento da FGV como líder
na América Latina e destaque como think tank de
relevância internacional.

NPII

NÚCLEO DE PROSPECÇÃO E
INTELIGÊNCIA INTERNACIONAL
DIRETOR: RENATO GALVÃO FLÔRES JUNIOR

Think tank da Presidência, produz conteúdo, sempre
com uma dimensão internacional, sobre questões
de importância estratégica, presente ou futura, para
o Brasil, além de procurar identificar no exterior
soluções inteligentes, ideias e investimentos que
sejam úteis ao país.

REDE DE PESQUISA
E CONHECIMENTO
APLICADO
DIRETORA: GORET PEREIRA PAULO

DIRECTOR: ANTONIO DE ARAÚJO FREITAS JUNIOR

Aimed at guiding FGV’s schools and management
with regard to prevailing legislation and changes to
it, in order to generate synergies among the schools’
faculties and students, therefore strengthening
FGV’s position as a leader in Latin America and
notable think tank of international significance.

IIU

INTERNATIONAL INTELLIGENCE UNIT
DIRECTOR: RENATO GALVÃO FLÔRES JUNIOR

This is the presidential think tank. It produces
content, always with an international dimension,
regarding issues of present or future strategic
importance to Brazil, besides seeking to identify
intelligent solutions, ideas and investments abroad
that are useful to Brazil.

APPLIED
RESEARCH AND
KNOWLEDGE
NETWORK
DIRECTOR: GORET PEREIRA PAULO

Criada em 2014 com o objetivo de incentivar a
produção de conhecimento pelos centros de pesquisa
aplicada da FGV, sistematizar o gerenciamento das
atividades de pesquisa, disseminar seus resultados e
apoiar a estruturação de uma rede de pesquisadores
no Brasil e no exterior.
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Created in 2014 with the aims of promoting
knowledge production at FGV’s applied research
centers, systematizing the management of research
activities, disseminating these activities’ results,
and supporting the structuring of a network of
researchers in Brazil and abroad.
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CCE
CEM
FGV CÂMARA
FGV SOCIAL

MAIS DE 90 CENTROS, NÚCLEOS, LABORATÓRIOS

MORE THAN 90 CENTERS, NUCLEI, LABORATORIES

E GRUPOS DE PESQUISAS QUE ATUAM COMO

AND RESEARCH GROUPS THAT ACT AS AREAS

ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE PESQUISADORES,

OF INTEGRATION BETWEEN RESEARCHERS,

PROFESSORES E ALUNOS PARA DISCUSSÃO EM

TEACHERS AND STUDENTS FOR DISCUSSION ON

TORNO DE TEMÁTICAS DE INTERESSE COMUM.

TOPICS OF COMMON INTEREST.

COMITÊ DE COOPERAÇÃO EMPRESARIAL
CENTRO DE ECONOMIA MUNDIAL
CÂMARA FGV DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM
FGV CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO
CPS (CENTRO DE POLÍTICAS SOCIAIS)

CCE
CEM
FGV CÂMARA
FGV SOCIAL

CPDOC

CPDOC

ESCOLA DE CIÊNCIAS SOCIAIS

SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES

CENTRO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA FGV
FGV Opinião
LAMI

NÚCLEO DE PESQUISA SOCIAL APLICADA

LEAV
LEH
LEI
LEM
LEMT
LEP

FGV’S CENTER FOR INTERNATIONAL RELATIONS
LABORATORY FOR URBAN STUDIES
LAMI

LABORATÓRIO DE PENSAMENTO SOCIAL
LABORATÓRIO DE ESTUDOS AUDIOVISUAIS
LABORATÓRIO DE ENSINO DE HISTÓRIA
LABORATÓRIO DE ESTUDOS SOBRE INSTITUIÇÕES
LABORATÓRIO DE ESTUDOS SOBRE MILITARES

LAPES
LEAV
LEH
LEI

LABORATÓRIO DE ESTUDOS DOS MUNDOS DO

LEM

TRABALHO E MOVIMENTOS SOCIAIS

LEMT

LABORATÓRIO DE ESTUDOS POLÍTICOS

LET

LABORATÓRIO DE ESTUDOS DO TURISMO

LESP

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS
DO RIO DE JANEIRO
NÚCLEO DE AUDIOVISUAL E DOCUMENTÁRIO

LABORATORY FOR SOCIAL THOUGHT
LABORATORY FOR AUDIOVISUAL STUDIES
LABORATORY FOR TEACHING HISTORY
LABORATORY FOR THE STUDY OF INSTITUTIONS
LABORATORY FOR STUDIES OF THE MILITARY
LABORATORY FOR LABOR AND
SOCIAL MOVEMENT STUDIES

LEP

LABORATÓRIO DE HUMANIDADES DIGITAIS

LABORATORY FOR ARCHIVES, SOCIAL MEMORY
AND INFORMATION

LABORATÓRIO DE ESTUDOS DO ESPORTE

NEPRJ

CENTER FOR APPLIED SOCIAL RESEARCH

LABORATÓRIO DE ACERVOS,

LESP
LHuD
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AUDIOVISUAL AND DOCUMENTARY CENTER
FGV Opinião

LABORATÓRIO DE ESTUDOS URBANOS
MEMÓRIA E INFORMAÇÃO
LAPES

BUSINESS COOPERATION COMMITTEE
WORLD ECONOMIC CENTER
CHAMBER FGV OF MEDIATION & ARBITRATION
FGV GROWTH & DEVELOPMENT
CPS (CENTER FOR SOCIAL POLICY)

LET
LHuD
NEPRJ

LABORATORY FOR POLITICAL STUDIES
LABORATORY FOR SPORTS STUDIES
LABORATORY FOR TOURISM STUDIES
DIGITAL HUMANITIES LAB
CENTER FOR STUDIES AND RESEARCH
ON RIO DE JANEIRO
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DIREITO RIO

DIREITO RIO

ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO LAW SCHOOL

CJUS

CENTRO DE JUSTIÇA E SOCIEDADE

CJUS

CENTER FOR JUSTICE AND SOCIETY

CPDE

CENTRO DE PESQUISA EM DIREITO E ECONOMIA

CPDE

CENTER FOR RESEARCH IN LAW AND ECONOMICS

CTS

CPJA
GDHeE
GEARBICIDGV

CENTRO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE

CTS

DIREITO SP

DIREITO SP

ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO

SAO PAULO LAW SCHOOL

COORDENADORIA DE PESQUISA JURÍDICA APLICADA
GRUPO DE DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS
GRUPO DE ESTUDOS EM ARBITRAGEM,

CPJA
GDHeE
GEARBICIDGV

COORDINATION FOR APPLIED LEGAL RESEARCH
HUMAN RIGHTS AND BUSINESS RESEARCH GROUP
ARBITRATION, INVESTMENTS AND INTERNATIONAL
CONTRACTS RESEARCH GROUP

INVESTIMENTOS E CONTRATOS INTERNACIONAIS
GECINT

CENTER FOR TECHNOLOGY AND SOCIETY

GECINT

INTERNATIONAL COURTS RESEARCH GROUP

GEDEC

GRUPO DE ESTUDOS EM DIREITO E CONTABILIDADE

GEDEC

LAW AND ACCOUNTING RESEARCH GROUP

GEDPI

GRUPO DE ESTUDOS DE DIREITO PENAL INTERNACIONAL

GEDPI

INTERNATIONAL CRIMINAL LAW RESEARCH GROUP

GEEF
GEPDPE

GRUPO DE ESTUDOS SOBRE CORTES INTERNACIONAIS

GRUPO DE ESTUDOS DE EMPRESAS FAMILIARES
GRUPO DE ENSINO E PESQUISA EM DIREITO

GEEF
GEPDPE

GEPI

GRUPO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO

GEPI

GPDG

GRUPO DE PESQUISAS EM DIREITO E GÊNERO

GPDG

CONTROVÉRSIAS NA OMC
LENT

LABORATÓRIO DE EMPRESAS NASCENTES
DE TECNOLOGIA

ECONOMIC CRIMINAL LAW TEACHING AND
RESEARCH GROUP

PENAL ECONÔMICO

GRUPO DE ESTUDOS SOBRE SOLUÇÃO DE

FAMILY BUSINESSES RESEARCH GROUP

LENT

LAW AND INNOVATION RESEARCH GROUP
LAW AND GENDER RESEARCH GROUP
LABORATORY FOR START-UP TECHNOLOGY COMPANIES

LLC

LABORATORY FOR CONSTITUTIONAL LITIGATION

NEF

NUCLEUS FOR FISCAL STUDIES
NUCLEUS FOR BUSINESS LAW OF THE PROFESSIONAL

LLC

LABORATÓRIO DE LITIGÂNCIA CONSTITUCIONAL

NEF

NÚCLEO DE ESTUDOS FISCAIS

NUCLEUS FOR CRIME AND PUNISHMENT STUDIES

NÚCLEO DE DIREITO DOS NEGÓCIOS DO

NUCLEUS FOR GLOBAL LAW AND DEVELOPMENT

MESTRADO PROFISSIONAL

MASTER’S DEGREE

NUCLEUS FOR JUSTICE AND CONSTITUTIONAL AFFAIRS

NÚCLEO DE DIREITO GLOBAL E DESENVOLVIMENTO

NUCLEUS FOR LAW, ECONOMICS AND GOVERNANCE

NÚCLEO DE DIREITO PRIVADO E POLÍTICAS PÚBLICAS

NUCLEUS FOR LEGAL PRACTICE

NÚCLEO DE DIREITO TRIBUTÁRIO DO

NUCLEUS FOR MARKET AND INVESTMENT STUDIES

MESTRADO PROFISSIONAL
NÚCLEO DE DIREITO, ECONOMIA E GOVERNANÇA
NÚCLEO DE ESTUDOS EM MERCADOS E INVESTIMENTOS

NUCLEUS FOR PRIVATE LAW AND PUBLIC POLICY
NUCLEUS FOR TAX LAW OF THE PROFESSIONAL
MASTER’S DEGREE

NÚCLEO DE ESTUDOS SOBRE O CRIME E A PENA

NUCLEUS FOR TEACHING METHODOLOGY

NÚCLEO DE JUSTIÇA E CONSTITUIÇÃO

WTO DISPUTE SETTLEMENTS RESEARCH GROUP

NÚCLEO DE METODOLOGIA DE ENSINO
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA
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CEAPG

EAESP

EAESP

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE
EMPRESAS DE SÃO PAULO

SAO PAULO SCHOOL OF
BUSINESS ADMINISTRATION

CENTRO DE ESTUDOS EM ADMINISTRAÇÃO

CEAPG

CEDEA

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

CEDEA

CENTRO DE ESTUDOS DE POLÍTICA E ECONOMIA

CENTER FOR THE DEVELOPMENT OF
TEACHING AND LEARNING

E DA APRENDIZAGEM
CEPESP

CENTER FOR PUBLIC ADMINISTRATION AND
GOVERNMENT STUDIES

PÚBLICA E GOVERNO

CEPESP

CENTER OF POLITICS AND ECONOMICS OF
THE PUBLIC SECTOR

DO SETOR PÚBLICO
FÓRUM DE INOVAÇÃO

GVcef

CENTER FOR FINANCIAL STUDIES

GVcef

CENTRO DE ESTUDOS EM FINANÇAS

GVcei

CENTER FOR INTERNATIONAL COMPETITIVENESS STUDIES

GVcei

CENTRO DE ESTUDOS EM COMPETITIVIDADE

GVcelog

CENTER FOR EXCELLENCE IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN

GVcemif

CENTER FOR MICROFINANCE STUDIES

INTERNACIONAL
GVcelog

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM LOGÍSTICA E
SUPPLY CHAIN

GVcemif

GVcenn

CENTER FOR ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURES

GVcepe

PRIVATE EQUITY AND VENTURE CAPITAL
RESEARCH CENTER

CENTRO DE ESTUDOS EM MICROFINANÇAS

GVcenn

CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E NOVOS NEGÓCIOS

GVces

CENTER FOR SUSTAINABILITY STUDIES

GVcepe

CENTRO DE ESTUDOS EM PRIVATE EQUITY

GVcev

CENTER FOR RETAILING EXCELLENCE

GVcia

CENTER FOR APPLIED INFORMATION TECHNOLOGY

E VENTURE CAPITAL
GVces

CENTRO DE ESTUDOS EM SUSTENTABILIDADE

GVcev

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM VAREJO

GVcia

CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO APLICADA

GVredes

NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E

GVsaúde

CENTRO DE ESTUDOS EM PLANEJAMENTO E

REDES SOCIAIS DIGITAIS
GESTÃO DE SAÚDE
IFIN
NEOP
NER

CBFR
CBR

INSTITUTO DE FINANÇAS

CENTER FOR COMMUNICATION, MARKETING
AND SOCIAL NETWORKS

GVsaúde

CENTER FOR HEALTH PLANNING AND
MANAGEMENT STUDIES

IFIN

FINANCE INSTITUTE
INNOVATION FORUM

NEOP
NER

CENTER FOR ORGANIZATION AND PEOPLE STUDIES
NER - CENTER FOR RISK STUDIE

NÚCLEO DE ESTUDOS EM ORGANIZAÇÕES E PESSOAS
NÚCLEO DE ESTUDOS DE RISCO

EBAPE

EBAPE

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DE EMPRESAS

BRAZILIAN SCHOOL OF PUBLIC
AND BUSINESS ADMINISTRATION

CENTER FOR BANKING AND FINANCE RESEARCH IN RIO
CENTER FOR BEHAVIORAL RESEARCH (CENTRO
DE PESQUISAS COMPORTAMENTAIS)

CEIPE

GVredes

CENTRO DE EXCELÊNCIA E INOVAÇÃO EM

CBFR
CBR
CEIPE

CENTER FOR BANKING AND FINANCE RESEARCH IN RIO
CENTER FOR BEHAVIORAL RESEARCH
CENTER FOR EXCELLENCE AND INNOVATION
IN EDUCATION POLICIES

POLÍTICAS EDUCACIONAIS
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EESP

EESP

ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO

SAO PAULO SCHOOL OF ECONOMICS

CCGI

CENTRO DE ESTUDOS DO COMÉRCIO GLOBAL

CEAS

CENTRO DE ESTUDOS DO ATLÂNTICO SUL

CCGI

CENTER FOR STUDIES IN GLOBAL TRADE

CEAS

CENTER FOR SOUTH ATLANTIC STUDIES

E INVESTIMENTO
CEMAP

CENTRO DE ESTUDOS EM MACROECONOMIA APLICADA

AND INVESTMENTS
CEMAP

CENTRO MACRO BRASIL
CEPESP

CENTER FOR FOREIGN EXCHANGE AND

CENTRO DE ESTUDOS EM POLÍTICA E ECONOMIA

TRADE MONITORING

DO SETOR PÚBLICO
CEQEF
CLEAR

CENTRO DE ESTUDOS DO NOVO DESENVOLVIMENTISMO

GV INVEST

CENTRO DE ESTUDOS EM PROCESSOS DE INVESTIMENTO
CENTRO DE ESTUDOS DO AGRONEGÓCIO
GV MARKET DESIGN

LEARN

LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO, ANÁLISE E

THE PUBLIC SECTOR
CENTER OF QUANTITATIVE STUDIES IN

CLEAR

CENTER FOR LEARNING ON EVALUATION AND RESULTS

ECONOMICS AND FINANCE
FOR BRAZIL AND LUSOPHONE AFRICA
C-MICRO
CND
GV INVEST

PESQUISA EM APRENDIZAGEM
NÚCLEO DE MODELAGEM
NÚCLEO DE OBSERVATÓRIO DE CÂMBIO E COMÉRCIO

CENTER FOR POLITICS AND ECONOMICS OF

CEQEF

CENTRO DE ESTUDOS EM MICROECONOMIA APLICADA

CND
GVAgro

CENTER FOR MODELING
CEPESP

CENTRO DE APRENDIZAGEM EM AVALIAÇÃO E
RESULTADOS PARA O BRASIL E A ÁFRICA LUSÓFONA

C-MICRO

CENTER FOR MACROECONOMIC RESEARCH ON BRAZIL

CENTRO DE ESTUDOS QUANTITATIVOS EM
ECONOMIA E FINANÇAS

CENTER FOR APPLIED MACROECONOMIC STUDIES

CENTER FOR APPLIED MICROECONOMIC STUDIES
CENTER FOR STUDIES ON NEW DEVELOPMENTALISM
CENTER FOR STUDIES IN INVESTMENT PROCESSES
GV MARKET DESIGN

GVAgro

CENTER FOR AGRIBUSINESS STUDIES

LEARN

LAB FOR EVALUATION, ANALYSIS AND
RESEARCH IN LEARNING

NAMD
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EMAp

EMAp

ESCOLA DE MATEMÁTICA APLICADA

SCHOOL OF APPLIED MATHEMATICS

NÚCLEO DE ANÁLISE E MODELAGEM DE DADOS

NAMD

CENTER FOR DATA ANALYSIS AND MODELING
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EPGE

EPGE

ESCOLA BRASILEIRA DE
ECONOMIA E FINANÇAS

BRAZILIAN SCHOOL OF
ECONOMICS AND FINANCE

CEA

CENTRO DE ECONOMIA APLICADA

CEA

CENTER FOR APPLIED ECONOMICS

CEE

CENTRO DE ECONOMIA EXPERIMENTAL

CEE

CENTER FOR EXPERIMENTAL ECONOMICS

IBRE

IBRE

INSTITUTO BRASILEIRO
DE ECONOMIA

BRAZILIAN INSTITUTE
OF ECONOMICS

ECONOMIA APLICADA

APPLIED ECONOMICS

.. CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

.. EDUCATION ECONOMICS

.. ECONOMIA DA EDUCAÇÃO

.. EXTERNAL SECTOR STUDIES

.. ESTUDOS DO SETOR EXTERNO

.. FISCAL POLICY

.. ESTUDOS MONETÁRIOS

.. GROWTH AND ECONOMIC DEVELOPMENT

.. INFRAESTRUTURA

.. INFRASTRUCTURE

.. MERCADO DE TRABALHO

.. LABOR MARKET

.. POLÍTICA FISCAL

.. MACROECONOMIC FORECASTS AND STUDIES

.. PROJEÇÕES E ESTUDOS MACROECONÔMICOS

.. MONETARY STUDIES

SUPERINTENDÊNCIA DE CLIENTES INSTITUCIONAIS

SUPERINTENDENCE OF INSTITUTIONAL CLIENTS

SUPERINTENDÊNCIA DE ESTATÍSTICAS PÚBLICAS

SUPERINTENDENCE OF PUBLIC STATISTICS

105

INTERNACIONAL
INTERNATIONAL

FONTE
Diretoria Internacional da
Fundação Getulio Vargas
(DINT)

MAIS DE 200
INSTITUIÇÕES DE
ENSINO SUPERIOR
PARCEIRAS

SOURCE
FGV’s International Affairs Division
(DINT)

MORE THAN 200 ACADEMIC
PARTNERSHIPS

NORUEGA
NORWAY

2

1

ALEMANHA
GERMANY 20
HOLANDA
NETHERLANDS 6

11

CANADÁ
CANADA

REINO UNIDO
UNITED KINGDOM
IRLANDA
IRELAND
BÉLGICA
BELGIUM
ESPANHA
SPAIN

11

POLÔNIA
POLAND

1
1

15

FINLÂNDIA
FINLAND

FRANÇA
FRANCE

5

2

ÁUSTRIA
AUSTRIA

1

24

RÚSSIA
RUSSIA

REPÚBLICA TCHECA
CZECH REPUBLIC

2

HUNGRIA
HUNGARY

SUIÇA
SWITZERLAND

6
ITÁLIA
ITALY

MÉXICO
MEXICO

1

2

PORTUGAL
PORTUGAL

ESTADOS UNIDOS
UNITED STATES OF AMERICA

45

4

DINAMARCA
DENMARK
1 SUÉCIA
SWEDEN

10

3

TURQUIA
TURKEY

2

ISRAEL
ISRAEL

CHINA
CHINA

COREIA
KOREA

8

1

1

5

6
COLÔMBIA
COLOMBIA
EQUADOR
ECUADOR

CABO VERDE
CAPE VERDE

4
1

PERU
PERU

CHILE
CHILE

2

1
2

8

TAIWAN
TAIWAN

ÍNDIA
INDIA

SINGAPURA
SINGAPORE

1

MOÇAMBIQUE
MOZAMBIQUE

ANGOLA
ANGOLA

3
4

JAPÃO
JAPAN

2

VENEZUELA
VENEZUELA

3

5

AFRICA DO SUL
SOUTH AFRICA

AUSTRÁLIA
AUSTRALIA

3

ARGENTINA
ARGENTINA
NOVA ZELÂNDIA
NEW ZEALAND
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INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PARCEIRAS

ÁFRICA DO SUL/ SOUTH AFRICA
.. University of Cape Town GSB UCT
.. University of Stellenbosch
.. 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
Mannheim Business School
Max Planck Institute
Pforzheim University
Technical University Hamburg
TUM - Technische Universität München
Universität Mannheim
Universität zu-Köln
Westfälische Wilhelms-Universität
(Münster University)
WHU Koblenz

ANGOLA/ ANGOLA
.. IDEIA - Instituto de Desenvolvimento
Educacional Internacional de Angola
.. Universidade Agostinho Neto - UAN
..
..
..
..
..
..
..
..

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

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
Université Catholique de Louvain
Katholieke Universiteit Leuven
Universitá Libre de Bruxellas
University of Antwerp – School of Law
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CANADÁ/ CANADA
.. HEC - Montreal
.. International Development
Research Centre
.. McGill University
.. Queen’s University
.. Université du Québec à Montréal
.. Université Laval
.. University of British Columbia
.. University of Manitoba
.. University of Victoria - Peter B.
Gustavson School of Business
.. University of Western Ontario
.. York University
CABO VERDE/ CAPE VERDE
.. RAPO - Ricardina Andrade Pessoas
& Organizações
.. University of Cape Verde
CHILE/ CHILE
.. Pontificia Universidad Catolica
.. Universidad Adolfo Ibañez
.. Universidad de Arte y Ciencias Sociales
(ARCIS)
.. Universidad Diego Portales
CHINA/ CHINA
.. China University of Political Science
and Law
.. Chinese Academy of Social Sciences CASS
.. FUDAN University/ BRICS Studies Center
.. Peking University School of
Transnational Law
.. Renmin University
.. The Chinese University of Hong Kong
.. Tsinghua University
.. Universidade de Macau
..
..
..
..

COLÔMBIA/ COLOMBIA
Universidad del Valle - UNIVALLE
Universidad Del Rosario
Universidad Externado de Colombia
Universidad Los Andes

COREIA/ KOREA
.. Sungkyunkwan University Business School
DINAMARCA/ DENMARK
.. Copenhagen Business School
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
Universidad Autónoma de Madrid

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

ACADEMIC PARTNERSHIPS

Universidad Carlos III de Madrid
Universidad de Cantabria
Universidad Francisco di Victoria
Universitat Autónoma de Barcelona (UAB)
Universitat Pompeu Fabra

..
..
..
..
..

ESTADOS UNIDOS/
UNITED STATES OF AMERICA
ABCI Institute
American University
Babson College
Boston University
Brandeis University
BYU – Brigham Young University
Columbia University
Cornell University
Duke University
Emory University
Fordham University – School of Law
Georgia Institute of Technology
Gonzaga University – School of Law
Harvard Law School
Indiana University
Mays Business School
Michigan State University
New York University
Northwestern University
Ohio University
Pace University
Pepperdine University
Rutgers - The State University of New
Jersey
San Diego State University
State University of New York - SUNY
The George Washington University
The University of California
The University of Chicago
The University of Florida
The University of Illinois
The University of Miami
The University of North Carolina at
Chapel Hill
The University of Oklahoma
The University of Tampa
The University of Texas at Austin
Tulane University
University of Houston
University of Minnesota
University of New Mexico
University of Pennsylvania
University of San Diego
University of Southern California
University of Virginia - McIntire School
of Commerce
University of Wisconsin – Law School
Yale University

..
..
..
..
..
..
..

FINLÂNDIA/ FINLAND
.. Aalto University
FRANÇA/ FRANCE
.. Audencia Nantes École de Management
.. EDC Paris Business School

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

EDHEC Business School
EM Lyon
EM Strasbourg Business School
ESC Rennes School of Business
ESCEM - École Supérieure de Commerce
ET Management Tours
ESCP Europe
ESIEE Paris (Universite Paris-EST)
ESSEC Business School
Group ESC Grenoble
Groupe ESC PAU
HEC Paris – School of Management
Institut d’Etudes Politiques de
Grenoble (IEP)
Mines Paris Tech
NEOMA Business School
Sciences Po
Sup de Co Montpellier
Telecom Paris Tech
Université d´Auvergne
Université Paris - Dauphine
Université Paris - Sorbonne
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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
.. University College Dublin
.. UCD Michael Smurfit Graduate
Business School
ISRAEL/ ISRAEL
.. IDC – Herzliya Radzyner School of Law
.. Tel Aviv University
ITÁLIA/ ITALY
.. European University Institute
.. Fondazione Bruno Visentini
.. Italian National Institute of Statistics
(ISTAT)
.. LUISS (Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli)
.. Machiavelli Center for Cold War Studies,
Universidade de Florença

..
..
..
..
..

Universitá Commerciale Luigi Bocconi
Universitá Degli Studi Di Roma
Università Degli Studi di Torino
Università di Pavia (Fact Sheet)
University of Salerno

..
..
..
..
..

JAPÃO/ JAPAN
Keio University
Hiroshima University of Economics
Nagoya University
United Nations University - UNU
University of Tokyo

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

..
..
..
..

MOÇAMBIQUE/ MOZAMBIQUE
.. Instituto de Governação - Paz e Liderança
NORUEGA/ NORWAY
.. BI Norwegian School of Management
.. Norwegian School of Economics
NOVA ZELÂNDIA/ NEW ZEALAND
.. University of Otago
.. University of Auckland
PERU/ PERU
.. Universidad Del Pacífico
.. Universidad ESAN
.. Universidad San Ignacio de Loyola
POLÔNIA/ POLAND
.. Warsaw School of Economics

..
..
..
..

University of Essex
University of Lancaster
University of York
Warwick Business School

REPÚBLICA TCHECA/
CZECH REPUBLIC
.. University 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
SUÍÇA/ SWITZERLAND
.. Hochschule St. Gallen
.. IDHEAP The Swiss Graduate School
of Public Administration
.. Swiss Federal Institute of Tecnology
.. ZHAW School of Management and Law
.. Zurich University of Applied Sciences
TAIWAN/ TAIWAN
.. National Chengchi University Taiwan
TURQUIA/ TURKEY
.. Koç University
.. Bilkent University
.. Yasar University
VENEZUELA/ VENEZUELA
.. IESA - Instituto de Estudios Superiores
de Administración
.. Universidad Metropolitana de Caracas

PORTUGAL/ PORTUGAL
.. Instituto Superior de Ciências do
Trabalho e da Empresa – ISCTE
.. Instituto Superior de Economia e Gestão,
da Universidade de Lisboa
.. 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 London (UCL)
University of Bristol
University of East London
University of Edinburgh
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Escola de Direito do Rio de Janeiro (Direito Rio)
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Escola de Administração de Empresas de
São Paulo (EAESP)
Luiz Artur Ledur Brito
Escola Brasileira de Administração Pública
e de Empresas (EBAPE)
Flavio Carvalho de Vasconcelos

Escola de Matemática Aplicada (EMAp)
Maria Izabel Tavares Camacho
Escola Brasileira de Economia e Finanças (EPGE)
Rubens Penha Cysne

UNIDADES
Editora FGV
Marieta de Moraes Ferreira

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

Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura (CERI)
Joisa Campanher Dutra
Diretoria de Análise de Políticas Públicas (DAPP)
Marco Aurelio Ruediger
Diretoria de Controles Internos (DCI)
Maria Alice da Justa Lemos
Diretoria de Estudos de Novos Negócios (DENN)
Antônio Carlos Pôrto Gonçalves
Diretoria de Comunicação e Marketing (DICOM)
Marcos Henrique Facó
Diretoria Internacional (DINT)
Bianor Scelza Cavalcanti
Diretoria de Operações (DO)
Mario Rocha Souza
FGV Energia
Carlos Otavio de Vasconcellos Quintella
FGV Pró-reitoria
Antonio de Araújo Freitas Junior
Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional (NPII)
Renato Galvão Flores Junior
Rede de Pesquisa e Conhecimento Aplicado
Goret Pereira Paulo
Diretoria de Assuntos da Fundação Getulio Vargas – São Paulo
Maria Tereza Fleury
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BALANÇO
FINANCEIRO
BALANCE
SHEET
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BALANÇOS PATRIMONIAIS

BALANCE SHEETS

EM MILHÕES DE REAIS (R$)

IN MILLION BRAZILIAN REAIS (R$)

ASSETS

ATIVO
CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Recursos não vinculados
Recursos vinculados

CONTAS A RECEBER
BOLSAS RESTITUÍVEIS

2016

2015

952,88

985,85

CURRENT ASSETS

788,51

818,55

CASH AND CASH EQUIVALENTS

786,35

744,93

2,16

73,61

100,09

101,53

Restricted funds

ACCOUNTS RECEIVABLE

788.51

818.55

786.35

744.93

2.16

73.61

100.09

101.53

30,26

30,84

30.26

30.84

3,95

3,96

INVENTORY

3.95

3.96

ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

8,26

7,85

EMPLOYEE ADVANCES

8.26

7.85

ADIANTAMENTO PARA COMPRAS E SERVIÇOS

2,63

5,71

PURCHASING AND SERVICE ADVANCES

2.63

5.71

12,03

12,71

12.03

12.71

7,16

4,70

7.16

4.70

NÃO CIRCULANTE

614,73

600,84

NON-CURRENT ASSETS

614.73

600.84

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

167,95

149,01

LONG-TERM ASSETS

167.95

149.01

Aplicações financeiras vinculadas

49,51

43,32

Restricted financial investments

49.51

43.32

Bolsas restituíveis

42,88

43,05

Loan repayment

42.88

43.05

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

Depósitos judiciais

IMOBILIZADO E INTANGÍVEL LÍQUIDO
Imobilizado e intangível
(-) Depreciação e amortização

TOTAL DO ATIVO (R$)

75,57

62,64

446,77

451,83

LEGAL AND LABOR DEPOSITS
OTHER RECEIVABLES

Legal deposits

NET TANGIBLE AND INTANGIBLE ASSETS

548,44

547,22

Tangible and intangible assets

-101,67

-95,39

(-) Depreciation and amortization

1.567,61

1.586,69

TOTAL ASSETS (R$)

75.57

62.64

446.77

451.83

548.44

547.22

-101.67

-95.39

1,567.61

1,586.69

LIABILITIES & EQUITY

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2016
CIRCULANTE

LOAN REPAYMENT

2015
985.85

ESTOQUES

DEPÓSITOS JUDICIAIS E TRABALHISTAS

2016

2015

(Reapresentado)

166,64

224,22

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

15,84

13,82

FORNECEDORES

70,40

SALÁRIOS A PAGAR, CONTRIBUIÇÕES E RETENÇÕES

32,88

PROVISÕES DIVERSAS

2015
(Restated)

LIABILITIES

166.64

224.22

LOANS AND GRANTS

15.84

13.82

63,08

SUPPLIERS

70.40

63.08

32,15

SALARIES PAYABLE, CONTRIBUTIONS AND DEDUCTIONS

32.88

32.15

36,68

33,84

OTHER PROVISIONS

36.68

33.84

CONVÊNIOS E CONTRATOS

9,44

79,96

AGREEMENTS AND CONTRACTS

9.44

79.96

OUTROS VALORES EXIGÍVEIS

1,39

1,37

OTHER AMOUNTS DUE

1.39

1.37

237,70

214,82

NON-CURRENT LIABILITIES

237.70

214.82

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

97,77

104,81

LOANS AND GRANTS

97.77

104.81

PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS

35,65

27,42

PROVISIONS FOR LEGAL CONTINGENCIES

35.65

27.42

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER

76,64

63,60

SOCIAL SECURITY OBLIGATIONS TO BE COLLECTED

76.64

63.60

PROVISÃO BENEFÍCIO PÓS-EMPREGO

27,64

18,99

POST-EMPLOYMENT BENEFIT PROVISION

27.64

18.99

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.163,27

1.147,66

EQUITY

1,163.27

1,147.66

FUNDO PATRIMONIAL

1.032,37

1.030,03

EQUITY FUND

1,032.37

1,030.03

139,37

135,19

139.37

135.19

19,37

1,44

19.37

1.44

-27,64

-18,99

-27.64

-18.99

1.567,61

1.586,69

1,567.61

1,586.69

NÃO CIRCULANTE

FUNDOS ESPECIAIS
SUPERÁVIT ACUMULADO
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$)
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Unrestricted funds

2016
952.88

SPECIAL FUNDS
ACCUMULATED SURPLUS
OTHER COMPREHENSIVE RESULTS
TOTAL LIABILITIES & EQUITY
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DEMONSTRAÇÕES
DOS RESULTADOS

INCOME
STATEMENTS

EM MILHÕES DE REAIS (R$)

IN MILLION BRAZILIAN REAIS (R$)

2016
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

1.063,39

1.037,38

CUSTOS E SERVIÇOS PRESTADOS

-778,77

-720,90

284,62

316,48

-358,62

-337,21

RESULTADO BRUTO
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesas com Pessoal
Despesas Gerais e Administrativas

GROSS RESULT
ADMINISTRATIVE EXPENSES
Personnel Expenses

1,037.38

-778.77

-720.90

284.62

316.48

-358.62

-337.21

-153.31

-143.08

-82,38

General and Administrative Expenses

-75.90

-82.38

Contracted Services

-63.43

-62.71

Other Administrative Expenses

-65.99

-49.03

0.02

0.00

0.02

0.00

-73.98

-20.73

-62,71

-65,99

-49,03

0,02

0,00

0,02

0,00

-73,98

-20,73

110,54

95,38

Receitas Financeiras

COST OF SERVICES PROVIDED

1,063.39

-75,90
-63,43

RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

NET OPERATING INCOME

2015

(Restated)

-143,08

Outras Despesas Administrativas
Receita de Alienação de Bens

2016

-153,31

Serviços Contratados

OUTRAS RECEITAS
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2015

(Reapresentado)

Despesas Financeiras

-17,39

-16,13

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

19,17

58,51

OTHER REVENUES
Revenue from Disposal of Goods

INCOME BEFORE FINANCIAL INCOME AND EXPENSES
Financial Income

110.54

95.38

Financial Expenses

-17.39

-16.13

19.17

58.51

FISCAL YEAR SURPLUS
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