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Carlos Ivan Simonsen Leal
Presidente da Fundação Getulio Vargas

Carlos Ivan Simonsen Leal

O

ano de 2018 marca um ponto interessante e desafiador na história
do Brasil: depois de 30 anos, o modelo econômico que sustentava
o arcabouço da socialdemocracia estabelecida com a Constituição

de 1988 parece ter chegado ao esgotamento. As razões são tanto internas
quanto externas. Internamente, a introdução do Real a partir de 1994 e as
sucessivas intervenções para controlar a inflação, que a trouxeram para um
patamar historicamente baixo, vieram acompanhadas do crescimento do desemprego para níveis não observados anteriormente. Externamente, o país
viu, nos últimos anos, o valor agregado na sua pauta de exportações regredir.
Apesar do tamanho do seu PIB, o país tem um pequeno percentual do comércio internacional.
Profundos desafios se colocam à frente do Brasil para que possa se desenvolver tanto sob o ponto de vista do crescimento econômico quanto sob o da
justiça social. Não basta apenas querer fazer. É preciso ter a capacidade de
CARTA DO PRESIDENTE

empreender. Significa saber onde agregar valor, em que e como investir, o que
estimular e o que desestimular. Discussões pululam por todos os lados, muitas
vezes, baseadas na falta de informações e em uma análise racional das nossas
reais possibilidades e prioridades.
Houve uma época em que se falar em planejamento
caiu em desuso. Mais adiante, passou-se, novamente, a
mencionar a importância do planejamento, mas as reais capacidades de fazê-lo haviam sido reduzidas. A
FGV, na sua missão de estimular o desenvolvimento
socioeconômico brasileiro, voltou-se, cada vez mais,

UM ANO DE
DESAFIOS PARA O
DESENVOLVIMENTO

nos últimos anos, para enfrentar o desafio de realavancagem nacional. O ano de 2018 foi especialmente feliz nesse sentido. Conseguimos aumentar a
quantidade e o foco das nossas ações. Provemos
educação para dezenas de milhares de pessoas
e para milhões pela internet. A nossa pesquisa
aplicada, aquela que se volta para a solução dos
problemas práticos do cotidiano, aumentou ainda mais o seu volume. O rigor científico e a éti-

Não basta apenas
querer fazer.
É preciso ter a
capacidade de
empreender.
Significa saber onde
agregar valor, em
que e como investir,
o que estimular e o
que desestimular.

ca foram pilares essenciais para essa realidade.
O ano de 2018, somado aos dois anos que
o precederam, faz parte do ciclo de ajuste às novas realidades econômicas e
preparação para o futuro. Pelo trabalho desenvolvido, alcançamos a posição
de 6º melhor think tank do mundo, de acordo com o ranking da Universidade
da Pensilvânia. Mais uma vez, também conseguimos os primeiros lugares nas
avaliações acadêmicas do Ministério da Educação (MEC). Tudo isso é fruto do
permanente compromisso com o Brasil.
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Sergio Franklin Quintella
Vice-presidente da Fundação Getulio Vargas

CONTRIBUIÇÕES
PARA O
DESENVOLVIMENTO
NACIONAL

O

ano de 2018 foi um ano difícil para a economia brasileira, com reflexos na área da educação. As instituições de ensino, como a FGV, de
alguma forma, foram impactadas pelas dificuldades da economia. A

Fundação, entretanto, manteve-se em posições de liderança. Todas as suas
escolas de Direito, Administração, Economia e Matemática, no Rio de Janeiro e
em São Paulo, sob o ponto de vista acadêmico, conquistaram o primeiro lugar
ou posições de destaque nos rankings de Educação. Esse resultado é fruto de
uma visão estratégica correta e do esforço contínuo de professores e alunos.
A essa posição de liderança, deve-se destacar o sucesso da Fundação, via
IDE (Instituto de Desenvolvimento Educacional), que, por intermédio dos seus
núcleos do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília e por meio, também, do seu
grupo de conveniados, trabalhou, intensamente, na área de educação executiva espalhada por todo o Brasil, com alguns milhares de alunos nos cursos de
pós-graduação lato sensu.
CARTA DO VICE-PRESIDENTE

O fato novo foi a inserção da FGV no contexto dos ensinos básico e médio.
O nosso propósito foi atender as carências nas áreas da gestão e transmissão
de conteúdos em sala de aula, observados nesses dois segmentos das redes
do ensino público e privado, que se refletem nos níveis de graduação e pós-graduação. Vários convênios com estados e municípios foram firmados para
iniciar o treinamento de professores e diretores por meio do ensino a distância; afinal, seria impossível propiciar esse treinamento de forma presencial. A
atuação no ensino básico é uma face nova da FGV que, durante muitos anos,
especializou-se no ensino superior de Economia, Administração, Direito, Matemática e Ciências Sociais.
Outra novidade é a ampliação da atividade da FGV no campo internacio-

Sergio Franklin Quintella

O ano de 2018
também foi
bastante frutífero
na participação da
FGV em seminários
no exterior e
na promoção
de debates.

nal, com a abertura de um escritório em Colônia, na Alemanha, visando à prestação de serviços a empresas internacionais. Essa iniciativa também favorecerá a captação de investimentos de companhias estrangeiras no Brasil. O braço
da FGV no exterior poderá se tornar mais uma fonte de receita para o país.
O ano de 2018 também foi bastante frutífero na participação da FGV em
seminários no exterior e na promoção de debates nas unidades da Fundação
sobre temas relevantes para o futuro do Brasil. A Fundação reuniu, em encontros abertos à participação do público, ministros de estado, ministros de
tribunais superiores, governadores, presidentes de companhias, deputados,
senadores e prefeitos para tratar de temas afins ao desenvolvimento nacional.
Foram vários debates, sem qualquer conotação de natureza político-partidária, com resultados extremamente positivos.
O ano de 2018 foi, portanto, bastante profícuo. Conseguimos manter a
nossa alta qualidade de ensino e de projetos, avançar no grau de internacionalização e aumentar a nossa colaboração para a qualificação do debate de
questões de extrema importância para o desenvolvimento do país.

8

Relatório Anual 2018

9

PROJETOS
DE PESQUISA
APLICADA

DESTAQUES

C

om objetivo de cumprir sua missão, que é promover o estímulo ao
desenvolvimento socioeconômico nacional, a FGV desenvolve diversos textos acadêmicos por ano, que servem de base para debates

públicos entre pesquisadores e representantes dos setores público e privado.
Entre essa grande produção intelectual, foram destacados 19 projetos de
pesquisa aplicada selecionados pela Comissão de Pesquisa e Inovação da
FGV que merecem destaque devido à relevância de sua contribuição para o
avanço das ciências sociais e seu impacto para a sociedade.

Administração

Ao possibilitar que o cliente destine o troco de suas compras
para causas socioambientais, o Varejo pode ser um grande aliado
na disseminação da cultura de doação no Brasil. Para entender
mais profundamente o que leva o consumidor a doar no Varejo, foi
realizada uma pesquisa com clientes de 42 lojas da bandeira Minuto
Pão de Açúcar.

•

Há três perfis de doadores: (1) engajados (menos suscetíveis à influência de fatores situacionais), (2) ocasionais (mais suscetíveis à influência dos fatores situacionais) e (3)
raros e não doadores (influenciados por fatores situacionais em circunstâncias mais
específicas; por exemplo, se o valor do troco representa proporcionalmente algo muito irrisório em relação ao valor total da compra). Eles não se diferenciam em termos
demográficos, mas sim em termos de atitude e comportamento. Doadores engajados
e ocasionais são nitidamente mais altruístas que doadores raros e não doadores. Contudo, todos os perfis demonstram preocupação com a causa da educação.

•

O principal desafio para o sucesso do projeto é fazer o cliente entender como funciona
a sistemática da microdoação no Varejo e aderir a ela pela primeira vez. Para isso, é
importante envolver a equipe das lojas, munir o consumidor de informação antes de
sua chegada ao local de compra e fornecer detalhes sobre o projeto de forma não
invasiva, com destaque para a transparência.

OBJETIVO

CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA

•

Avaliar uma proposta pioneira e inédita no Brasil de integração entre empresas varejistas e o terceiro setor na captação de recursos para causas ambientais e educacionais
a partir da contribuição voluntária do consumidor.

•

O modelo da “doação do troco do consumidor no Varejo” é pioneiro no Brasil. Oferece
rica possibilidade de interface entre empresas privadas e o terceiro setor, a partir do
envolvimento do consumidor como protagonista do processo.

•

O foco são os consumidores das empresas varejistas que podem optar por realizar a
doação de seu troco no momento da finalização da compra, arredondando para cima
o valor do pagamento.

•

O projeto cobre alguns eixos de lacunas teóricas: a influência do montante de doação
na propensão a doar; o papel do gênero no comportamento de doação; a influência
da familiaridade da marca no processo decisório do potencial doador; e a influência
no comportamento do consumidor do engajamento de funcionários da empresa com
o programa de responsabilidade social.

METODOLOGIA DA PESQUISA
•

Foi adotado como estrutura metodológico-conceitual o programa da Pesquisa Transformativa do Consumidor (Transformative Consumer Research – TCR), que encoraja a
produção de pesquisas que beneficiem a qualidade de vida afetada pelo consumo.

•

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA
•

Quantitativa – Survey on-line com respostas de 1.449 clientes de 42 lojas Minuto
Pão de Açúcar. Foram coletados dados quantitativos sobre os fatores demográficos e fatores atitudinais que poderiam impactar o processo de doação.

O modelo testado no projeto serve como referência para iniciativas organizacionais
que compartilhem o objetivo de promover o desenvolvimento social do Brasil, fortaleçam a imagem institucional das empresas participantes e gerem divisas para as
organizações sociais e seus projetos sociais.

•

Quantitativa – Experimento de campo com duração de um mês em 42 lojas Minuto
Pão de Açúcar com dados de compras e doações do troco dos clientes. Foram coletados dados quantitativos sobre os fatores situacionais que poderiam impactar
o processo de doação.

As divisas obtidas a partir da doação do troco do consumidor podem impactar o
trabalho das organizações sociais e beneficiar a população por elas assistida, possibilitando-lhes a estabilidade financeira necessária para levar adiante suas iniciativas
atuais e promover novos empreendimentos.

•

Tomadores de decisões de empresas varejistas e de organizações sociais poderão se
apoiar nos resultados do projeto e nas discussões suscitadas por ele para tomar decisões que promovam impacto social real, e possam modificar para melhor a condição
de vida de brasileiros afetados pelas causas apoiadas.

A pesquisa se desenvolveu em três fases:
1.

2.

3.

•

Qualitativa – Três grupos de foco com clientes Minuto Pão de Açúcar que tiveram
contato com o projeto de doação do troco no Varejo. O primeiro grupo foi realizado com doadores engajados; o segundo, com doadores ocasionais; e o terceiro,
com doadores raros e não doadores. Os grupos de foco coletaram dados qualitativos que ajudaram a compreender como fatores situacionais, demográficos e
atitudinais impactam o processo de doação.

PESQUISAS

FATORES DETERMINANTES DA DOAÇÃO
DO TROCO DO CONSUMIDOR NO VAREJO E SEUS
IMPACTOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL

As análises quantitativas foram conduzidas via regressão logística binária, análise de
agrupamento hierárquico e análise de variância.

RESULTADOS
•

A pesquisa mostrou que são os fatores situacionais e os fatores atitudinais que determinam o comportamento do consumidor de doar o troco de suas compras para ações
socioambientais em lojas varejistas.

•

Fatores situacionais mais relevantes para a microdoação: valor total da compra mais
alto; valor do troco mais baixo; alto engajamento da loja/operador de caixa.

•

Fatores atitudinais mais relevantes para a microdoação: disposição prévia do
consumidor a ajudar os outros; percepção prévia positiva do consumidor sobre o trabalho de ONGs; intenção prévia do consumidor de doar quando surgir
alguma oportunidade.
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AUTORIA:
Tânia Veludo-de-Oliveira.
PESQUISADORES:
Edgard Barki e Felipe Zambaldi.
ORGANIZAÇÃO:
Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP).
APOIO:
Centro de Excelência em Varejo (FGVcev), Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios (FGVcenn), Fundo de Pesquisa Aplicada (FPA FGV) e Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).
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•

A inclusão de controles da empresa (efeitos fixos de firma) responde por uma grande
parte da desigualdade na remuneração por gênero.

•

A desigualdade na remuneração por gênero aumenta de acordo com a elevação do
nível educacional.

•

Para todos os níveis de escolaridade, mesmo depois de terem sido controladas todas
as características observáveis, estima-se que a desigualdade na remuneração por gênero remanescente permaneça no intervalo de 10% a 20% durante todo o ciclo de vida
do trabalhador.

CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA
•

Os resultados citados são inéditos na literatura nacional.

•

O estudo explora de forma longitudinal no Brasil informações conjuntas de firmas e trabalhadores da RAIS.

•

Aplicam-se as mais recentes técnicas de análise sobre a evolução dos diferenciais de
remuneração por gênero no caso brasileiro, verificando-se uma queda nesse tipo de desigualdade entre 1994 e 2014.

•

Embora o foco seja na questão de diferenciais de remuneração por gênero, a pesquisa
revela a importância do efeito firma para a desigualdade de salários no setor formal
brasileiro num contexto de ciclo de vida dos trabalhadores com modelos multivariados e
dados longitudinais de longa duração. O efeito firma é duas vezes mais importante que
a educação formal e outras características do indivíduo, por exemplo, para explicar as
diferenças salariais.

EDUCAÇÃO, CICLO DE VIDA E DESIGUALDADE
DE GÊNERO NO MERCADO DE TRABALHO
FORMAL BRASILEIRO

OBJETIVO
•

Estudar a trajetória da desigualdade salarial por gênero ao longo do tempo e durante o
ciclo de vida do trabalhador usando dados que conectam empregadores e empregados
de diferentes níveis de escolaridade do mercado de trabalho formal no Brasil.

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA
•

A pesquisa inspirou reportagem em importante programa jornalístico na TV, ampliando a
difusão do conhecimento gerado na sociedade.

•

A pesquisa foi apresentada na mesa do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
no 45º Encontro Nacional de Economia (ANPEC).

•

O estudo compõe uma análise mais ampla da desigualdade brasileira vis-à-vis outros
países analisados pela Organização das Nações Unidas (ONU). Esses resultados serão
apresentados em diversos congressos no exterior.

PESQUISAS

Apesar de a desigualdade na remuneração por gênero no Brasil ter
diminuído através das gerações no país, ela aumenta ao longo do ciclo
da vida do trabalhador e também de acordo com o nível educacional.

METODOLOGIA DA PESQUISA
•

Foram extraídos da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) os dados longitudinais
combinados de empregadores-empregados formalizados no Brasil, fornecidos pelo Ministério do Trabalho, de 1994 a 2015.

•

Foi utilizado um modelo econométrico para considerar um conjunto específico de trabalhadores divididos em três grupos de escolaridade. O foco é estimar o padrão da desigualdade salarial de gênero durante as duas décadas seguintes à saída do conjunto de
trabalhadores da escola.

•

O modelo foi expandido paulatinamente para incluir controles específicos do empregado; da ocupação/setor da empresa; e também para incluir controles por efeitos específicos de firma1.

RESULTADOS

AUTORIA:

•

Verifica-se que a desigualdade na remuneração por gênero tem-se reduzido através das
gerações, quando são comparados trabalhadores de diferentes idades.

Marcelo Neri.

A desigualdade na remuneração por gênero aumenta ao longo do ciclo de vida de uma
mesma geração até os 40 anos de idade, quando começa a diminuir até o final da carreira.

Cecília Machado e Valdemar Neto.

•

1

As características específicas de cada firma explicam, em grande parte, as desigualdades salariais no setor formal.
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PESQUISADORES:

ORGANIZAÇÃO:
Centro de Políticas Sociais (Social) e EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças
(EPGE).
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O custo do déficit de energia elétrica é informação fundamental
para o planejamento da expansão e da operação do sistema elétrico
brasileiro. Este projeto testa aperfeiçoamentos metodológicos capazes
de refletir com maior propriedade o verdadeiro impacto da escassez de
energia elétrica considerando a heterogeneidade dos consumidores em
cenários de déficit.

•

CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA
•

Oferece e testa aperfeiçoamentos metodológicos capazes de refletir com maior propriedade o verdadeiro impacto da eventual escassez de energia elétrica, considerando
a heterogeneidade dos consumidores em cenários de déficit.

•

Além de empregar e aperfeiçoar o método vigente de cálculo do custo do déficit, desenvolve uma abordagem internacionalmente reconhecida, mas ainda não empregada
no Brasil, o que caracteriza a inovação do projeto – metodologia de pesquisa direta/
valoração contingente. A implementação de modelo de equilíbrio geral computável
para o problema em questão também constitui aplicação inovadora dentro do setor
elétrico brasileiro.

•

Por fim, apresenta as metodologias diversas como complementares, inclusive aquela
atualmente em uso no Brasil, que é baseada na matriz insumo-produto e no sistema
de contas nacionais do país.

OBJETIVO
•

O custo do déficit representa o valor máximo que poderia ser atribuído a um novo empreendimento capaz de evitar a falta de energia elétrica ou, de forma mais geral, o custo
econômico da escassez ou da falta de disponibilidade deste insumo.

•

Considerando-se a relevância do custo do déficit para o sistema elétrico brasileiro e a
defasagem da metodologia de cálculo do custo vigente, o projeto se propôs a oferecer
e testar aperfeiçoamentos metodológicos capazes de refletir com maior propriedade o
verdadeiro impacto da escassez de energia elétrica.

METODOLOGIA DA PESQUISA
•

Independentemente da metodologia escolhida, é vital a boa governança na operação
do sistema elétrico. Assim, os modelos e metodologias para o cálculo do custo do
déficit devem ser transparentes e a operação do sistema deve ser consistente com um
processo de otimização dinâmica, de modo a refletir efetivamente as metas e necessidades da operação.

Para atingir os resultados esperados, o projeto foi subdividido em seis etapas:

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

1.

Atualização do modelo atualmente em vigor, proposto pelo Grupo Coordenador do Planejamento do Sistema Elétrico em 1988. O modelo foi atualizado com dados mais recentes do sistema de Contas Nacionais do Brasil (matriz de insumo-produto de 2010 e Tabela de Recursos e Usos de 2013), além de
incluir modificações na tarifa de energia e na sistemática para obtenção dos
custos setoriais.

•

2.

Cálculo do custo do déficit a partir de um modelo de equilíbrio geral computável.
Apesar de representar a realidade de forma bastante simplificada, o modelo é extremamente tratável e apresenta resultados bastante robustos (resultados aderentes
aos dados reais da economia brasileira).

3.

Realização de pesquisa direta com os consumidores finais de energia elétrica, incluindo consumidores residenciais, comerciais e industriais, visando investigar a percepção das diferentes classes de consumo quanto aos impactos socioeconômicos de
um eventual racionamento de energia.

AUTORIA:

4.

Proposta de metodologia para estimar o custo de déficit implícito.

Joisa Campanher Dutra.

5.

Para avaliar as metodologias propostas, foram definidos critérios de comparação a fim de considerar a diferença entre os modelos e medir as principais características e fragilidades de cada um: representatividade dos
custos sociais, premissas, robustez – estabilidade, reprodutibilidade e complexidade. Observou-se que cada modelo é capaz de endereçar melhor
determinada necessidade.

PESQUISADORES:

6.

Estimativa dos efeitos das funções custo do déficit propostas nos modelos computacionais do setor elétrico (NEWAVE).

RESULTADOS
•

Além de atualizações dentro da metodologia vigente, foram desenvolvidos, avaliados e
estimados modelos alternativos, em conformidade com o estado da arte dentro da literatura acadêmica e a prática internacional.

•

Entre os modelos que foram adaptados à realidade brasileira, destaca-se a abordagem
que fez uso de pesquisas junto aos consumidores para estimar a valoração atribuída
pelos diferentes grupos ao consumo de eletricidade e, por consequência, aos efeitos de
sua eventual escassez.

16

Espera-se que os resultados apresentados permitam aprimorar os sinais econômicos
necessários ao planejamento da operação e da expansão do sistema elétrico, oferecendo ainda subsídios para uma eventual política de gestão de cortes em caso de
crise e o desenvolvimento de mecanismos regulatórios e contratuais capazes de contribuir para a melhor alocação de recursos energéticos em momentos de escassez,
com ganhos para a economia como um todo.

PESQUISAS

FUNÇÃO DE CUSTO DO DÉFICIT

Cezar Santos, Claudio Considera, Denise Teixeira, Edmilson Varejão, Edson Gonçalves,
Gustavo Timponi, Jimmy Medeiros, Leontina Pinto, Luana Pimentel, Márcio Grijó, Patricia
Naccache, Raquel Soares, Vinícius Botelho e Vivian Figer.
ORGANIZAÇÃO:
Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura (CERI).
APOIO:
Campos Novos Energia S.A. (ENERCAN), Candeias Energia S.A., CEMIG Distribuição
S.A., Centrais Elétricas da Paraíba (EPASA), Companhia Energética de Minas Gerais
(CEMIG), Companhia Energética de São Paulo (CESP), Companhia Energética Manauara
S.A., Companhia Energética Rio das Antas (CERAN), Companhia Paranaense de Energia
(COPEL), Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL Paulista), CPFL Jaguari, CPFL
Mococa, CPFL Piratininga, CPFL Sul Paulista, Duke Energy International – Geração
Paranapanema S.A., ELEKTRO, Energética Águas da Pedra S.A. (EAPSA), Energética
Barra Grande S.A. (BAESA), Foz do Chapecó Energia S.A., Geração e Transmissão S.A.,
Itiquira Energética S.A. (ITISA), Petrobras, Rio Grande Energia (RGE), Santo Antônio
Energia e Narandiba – Grupo Neoenergia.
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CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
E O ALCANCE DO ESTADO:
EVIDÊNCIAS DAS FRONTEIRAS
NACIONAIS NA AMAZÔNIA

3.

•

As restrições legais ao uso do solo do lado brasileiro importam na fronteira. O estudo
concluiu que as áreas designadas como protegidas no Brasil sempre foram menos
desmatadas do que terras desprotegidas do lado oposto, logo depois da fronteira, e
esse continua a ser o caso a partir de 2006. O Estado brasileiro foi, portanto, capaz
de aplicar as regulações ambientais quando houve vontade de fazê-lo, mesmo nessas áreas periféricas.

OBJETIVO

Combinados, esses resultados demonstram o alcance notável do Estado brasileiro. Eles
sugerem que o acelerado desmatamento na Amazônia brasileira foi consequência da
combinação de uma legislação ambiental branda com pouca capacidade de monitoramento e aplicação destas leis antes de meados dos anos 2000. Inversamente, o abrupto
declínio no desmatamento visto desde então é consequência de um melhor monitora-

•

mento e de uma regulação ambiental mais rígida.

Investigar o alcance do poder do Estado para impor políticas de conservação em áreas
remotas, por meio da avaliação de dados de desmatamento nas regiões de fronteira brasileiras na Amazônia Legal.

METODOLOGIA DA PESQUISA
•

CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA
•

Usando dados de satélites de granulação fina, a pesquisa testou se as políticas de conservação brasileiras tiveram algum efeito na fronteira nacional. Esse é um exercício interessante, pois tem havido considerável ceticismo em relação à capacidade do Estado de
exercer controle sobre regiões do interior.

•

De fato, a capacidade do Estado para conservar ecossistemas pode se reduzir à medida que
os lugares se tornam remotos, o que abre oportunidades para aqueles que querem extrair
recursos ilegalmente. Dado que a rápida degradação ambiental nos países em desenvolvimento está sendo impulsionada pela extração ilegal, é importante avaliar empiricamente
se o Estado tem ou não o poder de conservar os recursos naturais nesses locais remotos.

A análise considera toda região amazônica, de acordo com a definição da RAISG (Rede
Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada), levando em conta os limites do bioma e da Amazônia Legal, conforme definido pelos diversos países da região.

•

Para estudar o impacto da política nacional na Amazônia, é usado um novo conjunto de
dados baseados em imagens do satélite Landsat 7, que permite monitorar o desmatamento de maneira consistente ao longo do tempo (2000 a 2014) e do espaço.

•

PESQUISAS

Preservar ecossistemas selvagens em países em desenvolvimento
é um desafio, principalmente por esses se encontrarem normalmente
em regiões remotas, longe do controle estatal. Esta pesquisa investiga
em que medida o Estado pode exercer controle regulatório sobre áreas
remotas de seu território, examinando se há mudanças discretas
no desmatamento nas fronteiras internacionais brasileiras na Amazônia.

em terras não reclamadas e privadas fora de áreas protegidas, e aumentou o monitoramento e a aplicação de tais leis. O PPCDAm foi reforçado em 2006 pela Lei de
Gestão de Florestas Públicas e pela entrada em operação do Centro de Monitoramento Ambiental, que, juntos, permitiram ao Estado brasileiro combinar a detecção
de desmatamento com operações policiais e militares em áreas onde o desmatamento ilegal foi detectado.

A alta resolução possibilita ampliar as imagens nas proximidades da fronteira – a especificação utilizada investiga desmatamento até 17 km em ambos os lados da fronteira
nacional – para identificar efeitos precisos.

•

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA
•

O fato de o Brasil ter passado da maior taxa de desmatamento em 2004 para a menor
taxa em 2009 é um testemunho de como a política de conservação ambiental pode ser
revertida. Parte dessa reviravolta foi alcançada pelo fato de o Estado brasileiro combinar
regulação ambiental rigorosa com o uso de dados de satélite em um sistema integrado
de fiscalização envolvendo diversos órgãos do Estado – IBAMA (Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), Polícia Federal, Exército etc.

•

O sucesso da conservação de áreas selvagens, portanto, depende de amparo legal e de
coordenação entre os diferentes níveis do Estado brasileiro. No entanto, a notável reversão
que documentamos na Amazônia brasileira sugere que é possível reduzir desmatamento e
degradação ambiental em áreas de difícil acesso mesmo em países em desenvolvimento.

São executados desenhos de regressão descontínua (RD) espacial, usando como variável
de atribuição a distância até a fronteira nacional brasileira. Para florestas onde: (i) a parcela de capital na produção é baixa, (ii) a oferta local de capital é provavelmente elástica
e (iii) o fator de produção fundamental (terra) é fixado no espaço, a descontinuidade de
regressão provavelmente recuperará o impacto causal da política de conservação.

•

São plotadas taxas anuais de desmatamento em ambos os lados da fronteira entre 2001
e 2014 e modelos de RD são estimados separadamente para cada um dos anos.

RESULTADOS
•

A pesquisa documenta três fatos marcantes:
1.

Até 2005, o nível e a taxa de desmatamento foram dramaticamente maiores no lado
brasileiro da fronteira do que em seus vizinhos. Quando os dados do estudo começam, em 2000, as terras brasileiras eram cerca de 30% mais propensas a serem
desmatadas do que terras semelhantes localizadas a poucos quilômetros em países

2.

Francisco J. M. da Costa.

vizinhos. E de 2001 a 2005 a taxa anual de desmatamento foi mais de três vezes

PESQUISADORES:

maior do lado brasileiro da fronteira do que em países vizinhos.

Benjamin Olken e Robin Burgess.

A descontinuidade nas taxas de desmatamento cai abruptamente em 2006, no mo-

ORGANIZAÇÃO:

mento em que o Brasil estava implementando políticas nacionais substancialmente
mais rígidas voltadas para o combate ao desmatamento ilegal – o Plano de Ação para

18

AUTORIA:

EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças (EPGE).

Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm). O PPCDAm

APOIO:

reforçou as penalidades legais relacionadas ao desmatamento ilegal, especialmente

European Research Council.
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O estudo das múltiplas ofertas de ensino técnico existentes no estado
de Santa Catarina constatou um descasamento entre as habilidades
técnicas ensinadas nos cursos ofertados e as necessidades
de qualificações específicas da mão de obra que eram demandadas
pelos empregadores. Também ficou evidenciada a importância
da educação técnica em ajudar a desenvolver as habilidades
socioemocionais dos jovens.
OBJETIVO
•

Avaliar e aprimorar a transição escola-trabalho dos jovens no estado de Santa Catarina,
através do mapeamento e da análise das múltiplas ofertas de ensino técnico e das demandas dos empregadores.

Há alguns tipos de técnicos que são avaliados como de difícil recrutamento, uma vez que
parece haver lacunas de profissionais com formações específicas no mercado.

•

Foi identificado que um dos objetivos dos cursos profissionalizantes é o ingresso em curso superior. Entretanto, nas amostras utilizadas para as avaliações de impacto, não foram
encontradas diferenças significativas entre os cursos médio regular e técnico no que diz
respeito à probabilidade de ingresso do aluno em curso superior.

•

Altas taxas de evasão foram observadas.

•

Para os cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(PRONATEC) ofertados pelo SENAI, as avaliações de impacto sugerem que o programa
apresentou impacto positivo e significante sobre o salário médio dos alunos. O efeito é
ainda maior sobre as alunas. A avaliação de impacto considerando as habilidades socioemocionais apresentou efeito estatisticamente significativo em três competências: amabilidade, extroversão e lócus de controle. Para os cursos técnicos ofertados pelas Escolas
de Ensino Básico (EEB), as avaliações de impacto sugerem que existe um efeito positivo
nas probabilidades de mudar de cidade para trabalhar e de estar empregado.

•

Há fortes indícios de descasamento entre o curso profissional e o emprego ocupado pelos alunos egressos identificados na base de dados RAIS (Relação Anual de Informações
Sociais). Além disso, os resultados indicam que os trabalhadores que têm uma ocupação
relacionada com o curso técnico frequentado ganham um salário maior que aqueles que
trabalham em alguma outra profissão.

CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA
•

Um dos principais resultados do estudo destacou a importância da educação técnica em
ajudar a desenvolver as habilidades socioemocionais dos jovens.

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA
•

PESQUISAS

ESTUDO DOS PROGRAMAS DE ENSINO MÉDIO
ARTICULADOS COM EDUCAÇÃO TÉCNICA
NO ESTADO DE SANTA CATARINA

•

Atualmente a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina está realizando um
novo projeto no qual se introduziu no currículo das escolas de ensino técnico da rede
estadual um módulo de ensino para desenvolver habilidades socioemocionais.

METODOLOGIA DA PESQUISA
•

Revisão de literatura nacional e internacional sobre educação profissional e levantamento
de experiências de ensino profissional no Brasil, com ênfase naquelas que contemplam no
currículo pedagógico a formação socioemocional dos alunos.

•

Mapeamento e caracterização das habilidades demandadas no mercado de trabalho no
estado de Santa Catarina e dos programas de ensino médio articulados com educação
técnica ofertados pela Secretaria de Estado da Educação e pela Federação das Indústrias
do Estado de Santa Catarina (FIESC).

•

•

•

Análise das estratégias de monitoramento e avaliação desses programas, por meio de

AUTORIA:

entrevistas com atores-chave das instituições ofertantes.

André Portela.

Avaliação de custo-benefício do programa de ensino técnico do estado de Santa Catari-

PESQUISADORES:

na, empregando o modelo Data Envelopment Analysis.

Aline D’Angelo, Amanda Arabage, Bernardo Modenesi, Cláudia Oshiro, Dalila Figueiredo,
Juliana Camargo, Karina Bugarin, Lya Porto, Lycia Lima, Sammara Soares, Tatiana Sandim e Victor Matos.

Avaliação quantitativa do impacto de três programas de ensino técnico no estado sobre
os resultados no mercado de trabalho dos indivíduos participantes nestes programas. A
metodologia de avaliação foi definida por programa, levando em consideração o critério

ORGANIZAÇÃO:

de seleção dos beneficiários e os dados disponíveis, cruciais para definir o método mais

Centro de Estudos em Microeconomia (C-Micro) da Escola de Economia de São
Paulo (EESP).

adequado para identificar o grupo de controle.

RESULTADOS
•

Os resultados sugerem que é possível melhorar a eficiência das escolas na formação de
alunos a partir da identificação de práticas adotadas nas unidades mais eficientes e sua
implementação em unidades menos eficientes que possuam características semelhantes.

20

APOIO:
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Federação das Indústrias do Estado
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Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) de Chapecó, Xanxere, Itapiranga e São
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A ECONOMIA POLÍTICA DA CONFIANÇA
DOS CONSUMIDORES NO BRASIL
A análise de dados do período de setembro de 2005 a outubro
de 2016 confirma que no Brasil a confiança do consumidor reage
a flutuações em variáveis macroeconômicas como taxa de câmbio
e desemprego, mas também é influenciada pela incerteza econômica
e pelo tom da cobertura da mídia. Entretanto, os ciclos eleitorais
e os escândalos políticos não parecem afetar a confiança dos brasileiros
na economia.
OBJETIVO
•

Estudar os fatores políticos e econômicos que influenciam a confiança do consumidor e
contribuir para o desenvolvimento de ações governamentais orientadas para o fortaleci-

•

A cobertura positiva da economia pela mídia (inflação e desemprego) reforça a confiança, o que sugere que parte do efeito da economia é canalizado através das percepções
criadas pelo noticiário econômico.

•

Curiosamente, nem os ciclos eleitorais nem os escândalos políticos parecem relevantes
para os consumidores brasileiros no período analisado.

•

Uma razão para isso deriva do fato de que não houve alternância partidária durante o
período estudado; as eleições importariam na medida em que apontam para mudanças
políticas e econômicas imprevistas, e nesse sentido não é de surpreender que a continuidade não provoque mudanças na confiança.

•

Por outro lado, é um tanto surpreendente que os escândalos políticos não tenham tido
efeito na confiança, já que seria natural supor que eles estão relacionados à incerteza
política, que deveria afetar o desempenho futuro da economia.

CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA
•

mento dessa confiança.

METODOLOGIA DA PESQUISA
O projeto analisa os valores mensais do Índice de Confiança do Consumidor (ICC) produ-

•

zido pelo IBRE no período de setembro de 2005 a outubro de 2016.

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

O estudo contemplou os agregados macroeconômicos usuais incluídos na literatura re-

•

Desenvolver metodologia para estudar a economia política da confiança que possa ser
utilizada por outros centros, em particular na América Latina, que produzem (ou têm
potencial para produzir) índices semelhantes.

•

Os pesquisadores estão trabalhando em especificações alternativas para o modelo, especialmente na identificação de variável que representa os escândalos políticos e que possa
refletir a realidade brasileira de forma mais precisa do que aquela adotada até agora.

•

Também com relação a escândalos, trabalha-se para melhorar as medidas com o objetivo
de captar de forma mais acurada a instabilidade política que marcou o período estudado
e seus efeitos sobre a confiança.

lacionada, mas as análises foram ampliadas além deles para incluir choques econômicos
exógenos, eventos políticos e o tom das reportagens na mídia sobre a economia.
•

Partiu-se de modelos padrão de correção de erros que verificam as influências de curto
e de longo prazo que as variáveis explicativas exercem sobre a confiança do consumidor. Considerando a potencial endogeneidade entre as séries, também foram usados
modelos vetoriais de correção de erros (VECM), nesse caso só para mudanças mensais
na confiança.

•

Os modelos utilizaram quatro diferentes especificações:
1.

PESQUISAS

•

Não há textos publicados nos principais periódicos acadêmicos que estudem a confiança do consumidor em economias emergentes. A pesquisa contribui para preencher essa
lacuna na literatura ao examinar como fatores políticos e econômicos, tanto domésticos
quanto internacionais, além do tom da cobertura de notícias econômicas pela mídia, contribuem para explicar a confiança do consumidor no Brasil.

Variáveis macroeconômicas domésticas (Produto Interno Bruto – PIB, Desemprego,
Inflação, Renda, Taxas de Juros e Taxa de Câmbio);

2.

Variáveis políticas que captam o otimismo associado às eleições vindouras, bem
como a expectativa que possa vir a segui-lo, nos períodos de três e seis meses antes e depois das eleições; e o efeito Lua de Mel durante os primeiros seis meses do
mandato presidencial;

3.

Variável representando a incerteza econômica;

4.

Variável que representa o impacto do cenário internacional.

RESULTADOS
•

Como esperado, as condições econômicas exercem uma influência de longo prazo na
confiança do consumidor. Ela aumenta com o crescimento econômico e diminui com
taxas de câmbio e taxas de juros mais elevadas. Esses efeitos são observados tanto no
curto como no longo prazo, e em todas as especificações. Os resultados também revelam
o impacto da incerteza econômica e da cobertura da mídia na confiança do consumidor.

•

Os impactos negativos da inflação e do desemprego foram significantes só no curto pra-

•

•

22

AUTORIA:
Aloisio Campelo e Daniela Campello.
PESQUISADORES:
Fernando Ormonde Teixeira e Viviane Seda Bittencourt.

zo, ao passo que a renda nunca foi significante.

ORGANIZAÇÃO:

A inflação é significante em alguns dos modelos, mas perde seu poder explicativo na
presença de cobertura da economia pela mídia.

Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) e Escola Brasileira de Administração Pública
e de Empresas (EBAPE).

A incerteza econômica mostrou um efeito negativo sobre a confiança, tanto no curto

APOIO:

quanto no longo prazo.

Fundo de Pesquisa Aplicada (FPA FGV).
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Um experimento randomizado realizado em Recife, com alunos do 3º
e do 5º anos do ensino fundamental, constatou efeitos consideráveis
de curto prazo da utilização de blocos de construção LEGO combinada
ao ensino curricular sobre as medidas cognitivas – maiores para
crianças em idades mais jovens. Essa evidência sustenta a conclusão
na literatura de que as habilidades cognitivas são mais maleáveis
em idades iniciais.

•

nitivas. Para os testes cognitivos, foi aplicada uma bateria de perguntas que inclui testes
para captar as dimensões lógico-verbal, abstrata, espacial, numérica e lógica. Avaliou-se
o impacto do programa em cada um dos cinco testes cognitivos e também na pontuação
média de todos os testes.
•

Ayrton Senna 1.
•

que participaram dos dois campos.

tavam supostamente matriculados na 3ª e na 5ª séries das trinta escolas estudadas no
início de 2014.

matriculadas no ensino fundamental.

Realiza-se uma intervenção que combina atividades usando blocos de LEGO com o currí-

RESULTADOS
•

tramos nenhum efeito robusto do programa em crianças mais velhas (de 10 a 12 anos).

assumir papéis específicos em seu grupo. A ideia é que as atividades envolvam conteúdo

•

•

desenvolvimento de habilidades cognitivas. As crianças que tinham competências socio-

petências socioemocionais (como liderança, extroversão etc.).

emocionais prévias mais elevadas têm maiores benefícios do investimento (programa de
blocos LEGO). Esse resultado sugere que o desenvolvimento de competências socioemocionais pode aumentar a janela de oportunidade em que o programa pode afetar as

cíficas para professores e alunos. Os professores foram capacitados para implemen-

habilidades cognitivas.

tar essas atividades. Em cada sala de aula, os alunos fazem as atividades com LEGO
(sessão de uma hora) durante o horário escolar regular. Não se trata de uma atividade

•

outras medidas cognitivas específicas (lógico-verbal, lógica, abstrata). Esse achado de

No início de 2014, trinta escolas municipais do ensino fundamental (de um total de 171)

que os efeitos da intervenção para os alunos do 3º ano são maiores do que para os do

foram selecionadas aleatoriamente para participar da avaliação. A amostra representa

5º ano corrobora a teoria de que as habilidades cognitivas são mais maleáveis em idades

o universo das escolas municipais em Recife, uma vez que suas características não são

mais jovens.

estatisticamente diferentes das características de todas as escolas municipais de Recife.
Elas têm infraestrutura, tamanho, características dos professores e proficiência dos alu-

•

na consciência também é negativo, mas não significativo.

As escolas foram estratificadas por localização geográfica, criando-se pares de escolas
•

sobre as competências socioemocionais parecem ser mais importantes para os alunos

Foram coletadas duas rodadas de dados de alunos do 3º e do 5º anos do ensino funda-

da 5ª série.

mental matriculados em trinta escolas públicas (15 participantes e 15 escolas do grupo
controle). Tanto na rodada da linha de base (antes do programa) quanto na de acompa-

•

Não há um padrão robusto para o efeito da intervenção LEGO sobre as competências
socioemocionais. Em contraste com os resultados em habilidades cognitivas, os efeitos

participar do programa e outra para estar no grupo de controle.
•

Os resultados mostram evidências de efeitos significativos e positivos na extroversão e
na abertura, e de um efeito negativo e significativo na estabilidade emocional. O efeito

nos semelhantes.

com base na distância. Em cada par, foram alocadas aleatoriamente uma escola para

Os efeitos do tratamento são sempre maiores para os alunos do 3º ano. Há evidências de
que a intervenção tem um efeito positivo e significativo na medida cognitiva média e em

extracurricular.

•

Foi encontrada também complementaridade entre competências socioemocionais e o

desenvolver habilidades cognitivas (como raciocínio e resolução de problemas) e com-

As escolas que participam do programa receberam kits LEGO com instruções espe-

•

Foi encontrado um impacto positivo do programa de blocos de construção sobre habilidades cognitivas no curto prazo em alunos mais jovens (7 a 8 anos de idade). Não encon-

culo escolar básico. Durante as atividades, os alunos são divididos em grupos e precisam
curricular (como conceitos matemáticos, ciências etc.), mas também ajudem os alunos a

A amostra de alunos que responderam aos testes cognitivos em ambos os campos
(amostra completa), linha de base e follow-up, corresponde a 54% dos alunos que es-

Avaliar o processo de formação de habilidades cognitivas e não cognitivas de crianças

•

Ao final, foram coletadas informações das pontuações cognitivas para 1.877 alunos nos
dois campos (linha de base e follow-up), e os escores socioemocionais para 1.008 alunos

•

METODOLOGIA DA PESQUISA

Para medir as competências socioemocionais, foi utilizado o SENNA (Social and Emotional or Non-cognitive Nationwide Assessment), instrumento desenvolvido pelo Instituto

OBJETIVO
•

Foram feitas duas avaliações diferentes para captar as habilidades cognitivas e não cog-

PESQUISAS

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
DE APRENDIZADO “LEGO ZOOM”

•

Os efeitos da intervenção em todas as habilidades não cognitivas não são significativos

nhamento (no final do ano letivo), foram coletados dados sobre os componentes socio-

para os alunos da 3ª série, mas todos os sinais são positivos. Esses resultados estão de

emocionais dos alunos e cinco habilidades cognitivas: raciocínio lógico-verbal, raciocínio

acordo com a evidência de que as habilidades não cognitivas são mais maleáveis ao lon-

abstrato, raciocínio espacial, raciocínio numérico e raciocínio lógico.

go do ciclo de vida.

Também foram reunidos dados administrativos do exame de proficiência do SAEPE
(Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco), realizado pela Secretaria de Educação do estado, com as pontuações obtidas nos dois testes de proficiência: matemática e linguagem.

•

O trabalho de campo de linha de base foi realizado em julho; o acompanhamento e os exames do SAEPE foram realizados em dezembro do mesmo ano. O programa foi implementado em agosto nas escolas participantes. É importante no-

24

1

O Instituto Ayrton Senna é uma organização sem fins lucrativos, fundada em novembro de 1994, com o

objetivo de propiciar a crianças e jovens brasileiros a oportunidade de desenvolver seus potenciais por
meio da educação de qualidade. Atuando em parceria com as redes públicas de ensino, o instituto benefi-

tar que o impacto do programa foi estimado no curto prazo, seis meses após

cia anualmente 1,5 milhão de crianças e jovens, forma 45 mil educadores e impacta aproximadamente 600

sua implementação.

munícipios em 16 estados brasileiros.
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CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA
•

Este é o primeiro estudo que usa um experimento randomizado controlado para investigar o impacto de um programa educacional que usa blocos de construção LEGO para
testar o desenvolvimento das habilidades cognitivas e não cognitivas.

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA
•

O desenvolvimento de habilidades não cognitivas é importante não apenas por causa do
efeito bem documentado dessas habilidades sobre comportamentos de risco e resultados no mercado de trabalho, mas também porque essas habilidades podem aumentar
o retorno de investimentos no desenvolvimento de habilidades cognitivas e ampliar a
janela de oportunidade para mudá-las. Uma questão para pesquisas futuras é se essa
complementaridade com habilidades não cognitivas anteriores é uma característica particular do programa de blocos de construção LEGO, ou se pode ser encontrada com
outros tipos de programas e investimentos de trabalho em equipe.

•

Em termos de políticas públicas, o projeto demonstrou que, para os alunos com maiores
competências socioemocionais prévias, os impactos do programa LEGO no desempenho
acadêmico eram maiores, o que atesta a importância de desenvolver habilidades socioemocionais como um mecanismo para diminuir as desigualdades educacionais no futuro.

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL
E EFEITOS NO MERCADO DE TRABALHO
Nas últimas décadas a China se tornou o país que mais
comercializa bens no mercado internacional (em termos
de valor). O presente projeto estuda como o mundo respondeu
a esse evento sem precedentes, concluindo que o crescimento
da participação da China no comércio global gerou ganhos
de bem-estar ao redor do mundo. No entanto, no que se refere
ao mercado de trabalho, verifica-se que há vencedores
e perdedores em diferentes setores produtivos.
OBJETIVO
•

Fornecer um arcabouço teórico geral para quantificar os impactos de um choque
no comércio internacional considerando imperfeições no mercado de trabalho. Calcular ganhos de bem-estar oriundos do crescimento da participação da China no
mercado global usando métodos numéricos e levando em consideração não somente os benefícios de produtos chineses mais baratos para o consumidor, como
também potenciais custos associados a ajustes no mercado de trabalho.

METODOLOGIA DA PESQUISA
•

É construído um modelo dinâmico de comércio internacional, que incorpora vários
PESQUISAS

aspectos importantes quando se estuda o impacto de choques comerciais, a saber, mercados de trabalho imperfeitos, heterogeneidade de empregos e fricções
de mobilidade entre setores.
•

São calculadas mudanças na renda real per capita decorrentes do crescimento da
participação da China no mercado global utilizando-se métodos numéricos. Os cálculos não levam em conta apenas os benefícios, mas também consideram os custos
potenciais vinculados a ajustes no mercado de trabalho.

RESULTADOS
•

Os resultados gerados pelo modelo mostram que uma queda nas barreiras comerciais entre a China e o mundo beneficia todos os países não apenas na nova situação de equilíbrio, mas também ao longo do período de transição.

•

No entanto, os trabalhadores empregados nas indústrias de baixa tecnologia experimentam uma queda nos salários reais e um aumento nos níveis de desemprego
após a ascensão da China. Nesse caso, os efeitos negativos gerados por uma maior
exposição às importações chinesas superam os efeitos positivos de uma queda nos
preços de consumo.

•

O exercício numérico também demonstra os efeitos dinâmicos associados ao crescimento da economia chinesa. Imediatamente após o choque, os salários aumentam nos setores exportadores e caem nas indústrias que enfrentam uma feroz concorrência das importações da China.

AUTORIA:
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•

À medida que os trabalhadores se deslocam de indústrias fortemente atingidas
pelo crescimento chinês em busca de empregos mais bem remunerados em outros
setores, os salários começam a cair nos setores exportadores devido a um aumento
na oferta de mão de obra. Isso implica que nessas indústrias os salários são mais
baixos na nova situação de equilíbrio do que durante a transição. Em alguns setores que enfrentam forte concorrência de importações, no entanto, os efeitos vão
na direção oposta: os salários caem imediatamente após o choque e se recuperam
com o tempo.
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CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA
•

Este é o primeiro estudo que quantifica explicitamente os efeitos de um choque comercial – a ascensão da China – analisando todos os seguintes aspectos: efeitos de equilíbrio
geral entre países, a trajetória de ajuste dinâmico para um novo equilíbrio e custos de
ajustamento de trabalhadores entre setores.

•

A principal contribuição do estudo é fornecer um arcabouço tratável para quantificar
estruturalmente o impacto de choques comerciais em um mundo com fricções na busca
por emprego e fricções de mobilidade de mão de obra entre setores.

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA
•

Os resultados do estudo levantam importantes questões de política. O primeiro aspecto é que enfrentar um concorrente forte como a China traz benefícios para economias
desenvolvidas e em desenvolvimento, o que implica que qualquer política que vise a
restringir o comércio em nome de mais proteção aos trabalhadores deve ser cuidadosamente analisada.

•

O choque comercial, porém, gera vencedores e perdedores no mercado de trabalho.
Portanto, pode ser benéfico para a sociedade encontrar uma maneira de compensar os
indivíduos perdedores, e deixar que o ajuste ocorra sem nenhum tipo de intervenção que
atrapalhe o comércio.

•

Por fim, o arcabouço teórico desenvolvido permite estudar outras questões que estavam
além do escopo do presente estudo como, por exemplo, a saída do Reino Unido da União
Europeia (BREXIT).

COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL:
MODELOS E PRÁTICAS DE GESTÃO
DAS EMPRESAS
Estudos sobre produtividade empresarial no Brasil têm se concentrado
na chamada produtividade sistêmica, chamando atenção para
problemas estruturais da economia brasileira. Este projeto propõe
um referencial analítico para mapear os fatores internos às empresas
que influenciam a competitividade e avaliar modelos e práticas
de gestão que contribuem para melhoria da produtividade
e do desempenho.
OBJETIVO
•

Mapear os fatores internos à empresa que contribuem para a melhoria da produtividade e
do desempenho, em sete setores da indústria brasileira, e avaliar os modelos e práticas de
gestão que favorecem essa melhoria.

METODOLOGIA DA PESQUISA
•

O referencial analítico foi aplicado ao estudo de empresas distribuídas em sete setores
industriais: sucroenergético, mineração, alimentos e bebidas, químico, gráfico, telecomunicações e instalações de sistemas a gás. A escolha dos setores foi direcionada pelo Ser-

•

PESQUISAS

viço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), para atender a demandas prioritárias.
Em cada um deles foram estudadas dez empresas que podem ser classificadas no quartil
das empresas mais avançadas do setor.
•

O estudo no plano setorial adotou os seguintes procedimentos:
1.

Descrição da cadeia produtiva e identificação dos diferentes modelos de negócio
existentes em cada um dos setores.

2.

Análise descrevendo a evolução do setor e os principais fatores que a influenciaram.

3.

Elaboração de quadro com as tendências do setor, identificadas a partir de informações secundárias, para permitir uma análise prospectiva das demandas que definirão
se, no futuro, as empresas e o setor serão ou não competitivos.

4.
•

Desenho da cadeia de valor (global ou local) típica de cada setor.

Foram realizadas entrevistas telefônicas com profissionais de nível gerencial, em busca
de evidências relacionadas ao estágio de maturidade das práticas de gestão em uso
pelas empresas. As entrevistas levantaram também informações sobre os perfis profissionais das pessoas envolvidas nas diferentes práticas, alvos do estudo. As informações
sobre as empresas foram complementadas com dados secundários sobre as mesmas.

RESULTADOS
AUTORIA:

•

em função de fatores diversos, como: tamanho da empresa, tipo de produto, mercado

João Paulo Pessoa.
ORGANIZAÇÃO:

final, posição na cadeia, âmbito de atuação: local ou internacional.
•

O modelo de negócio da empresa não determina necessariamente, mas influencia as

Escola de Economia de São Paulo (EESP).

práticas de gestão que ela adota. Há empresas com diferentes modelos de negócio ado-

APOIO:

tando práticas de gestão avançadas e com bom desempenho.

Fundo de Pesquisa Aplicada (FPA FGV) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (FAPESP).
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Constatou-se grande heterogeneidade nos modelos de negócio nos setores analisados,

•

Algumas das empresas selecionadas adotam práticas bastante conservadoras e outras se
encontram em estágio bem mais avançado.
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•

As empresas com foco no mercado externo, exportadoras ou multinacionais brasileiras adotam práticas mais avançadas de gestão do que as locais, com foco no
mercado interno. Esta constatação se aplica também às subsidiárias de empresas
multinacionais, que apresentam práticas mais modernas de gestão.

CORRUPÇÃO OU INEFICIÊNCIA: O QUE É PIOR,
E COMO EVITÁ-LAS?

•

Com relação ao perfil profissional, os dados revelam a demanda de formação de técnicos e gestores que incorporem a sua formação específica competências multifuncionais, como iniciativa, proatividade, multifuncionalidade, atitude inovadora e capacidade de trabalho em equipe e negociação com parceiros, clientes e fornecedores.

Um experimento de laboratório demonstra que os eleitores
condenam de forma esmagadora políticos corruptos, mas muitas
vezes são tolerantes com políticos que apenas criam desperdício
de recursos públicos.

CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA
•

O estudo foi conduzido com um referencial analítico inovador, partindo do pressuposto de que uma empresa define o seu modelo de negócio a partir de sua estratégia competitiva e esta, por sua vez, pode estar influenciada pelo papel que a
empresa desempenha em cadeias globais (ou locais) de valor.

OBJETIVO
•

Investigar em que medida os eleitores punem a corrupção e o desperdício em eleições
democráticas.

METODOLOGIA DA PESQUISA
APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

•

•

Em 2017 foi iniciado um novo projeto, cujo quadro conceitual dialoga com o deste
projeto com uma rede de pesquisadores internacionais, liderado pela CEIBS: China
Europe International Business School, sobre o tema Strategic Capability Unpgrading in Emerging Markets.

A pesquisa inclui a simulação de um jogo eleitoral referendado empiricamente por um
experimento. No jogo eleitoral, dois políticos disputam os votos dos eleitores em cada

A partir da discussão dos resultados do projeto, o SENAI começou a rever seu
quadro de referência metodológico para construção de cenários, realização de
diagnósticos e prospecção para formação de técnicos em diferentes setores da
indústria. Essa discussão poderá também ser incorporada por outras instituições
públicas responsáveis por formação profissional.

distrito eleitoral numa eleição majoritária, e cada político eleito representa o seu distrito
na distribuição dos recursos públicos. Os eleitores decidem entre um político que tem
mais e outro que tem menos capacidade de trazer recursos do orçamento federal para
seu distrito.
•

A estratégia estritamente dominante no jogo é que os eleitores sempre votem em políticos que trazem mais recursos e, consequentemente, mais benefícios para cada eleitor. O
total de recursos federais a ser distribuído é fixo e disputado entre quatro distritos com
cinco eleitores em cada um. O político que tem mais capacidade de trazer recursos pode,
nesse processo, causar desperdício de recursos (ineficiência) ou embolsar para si próprio

PESQUISAS

•

parte dos recursos (corrupção).
•

Assim, o experimento tem quatro tratamentos: 1. desperdício; 2. corrupção; 3. desperdício com norma; 4. corrupção com norma.

•

Nos tratamentos 3 e 4, os eleitores, antes de jogar, participam de um referendo que determina se será instituída uma norma prescrevendo que não se deve votar em políticos
que causam desperdício (tratamento 3) ou que desviam recursos (tratamento 4). Os
participantes são informados de que, se aprovada pela maioria, a norma será aplicada,
mas que não há sanção nem monitoramento.

•

Entre os tratamentos, o montante de recursos desperdiçados ou desviados é exatamente
o mesmo, o que permite distinguir o efeito da corrupção do efeito do desperdício ceteris
paribus. Mais que isso, o montante desperdiçado ou desviado é limitado, de forma que
os políticos eleitos ainda fornecem benefícios a seus eleitores depois de consideradas
essas perdas.

•

Os políticos foram participantes reais que decidiram voluntariamente se candidatar
como político depois de ler as instruções e receber informações completas sobre o jogo
que jogariam.

AUTORIA:
Maria Tereza Leme Fleury.

•

desejariam ser. Adotamos esse procedimento porque não se pode, segundo critérios éti-

PESQUISADORES:

cos, definir por sorteio que um participante jogará no papel de um político corrupto. Os

Afonso Fleury, Arnaldo Mauerberg Jr, Claudia Frias, Luis Fernando Oliveira, Mauricio
di Mauro e Ruben Bonon.

participantes escolheram seu papel voluntariamente, no início da sessão, e o mantiveram
durante toda a sessão. Todas as interações e todos os papéis eram anônimos e os eleitores não sabiam quem eram os políticos.

ORGANIZAÇÃO:
Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP).

•
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Durante o jogo, os políticos não fizeram nenhuma escolha. Apenas os eleitores tinham
um papel ativo na votação.

APOIO:
Confederação Nacional da Indústria (CNI), Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), Fundo de Pesquisa Aplicada (FPA FGV) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

Os participantes que escolheram se candidatar a político decidiram qual tipo de político

•

Dependendo da escolha dos eleitores em cada distrito, o participante no papel do político eleito ganha um salário fixo, mais um montante correspondente aos fundos desviados
se o político for corrupto.
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•

O jogo é repetido por dez períodos e os participantes recebem informação sobre
o número de políticos eleitos de cada tipo, a quantidade de perdas sociais criadas
(por corrupção ou por desperdício), os ganhos em seus distritos e os ganhos dos
políticos eleitos.

•

O experimento foi implementado de 3 a 6 de novembro de 2014, em Itajaí (Santa Catarina), com uma sessão a cada dia. Envolveu 112 participantes em quatro sessões, com
28 participantes em cada uma (vinte eleitores e oito políticos), e cada participante
participou de apenas uma sessão.

•

Cada sessão incluiu dois tratamentos, com e sem norma, e a ordem de implementação foi invertida para minimizar efeitos de ordenamento. Os participantes não foram
informados sobre o conteúdo do segundo tratamento antes de chegar a essa parte
da sessão.

•

Os participantes foram recrutados por meio de anúncios, e-mails e cartazes afixados

•

no campus da FGV nas semanas anteriores.

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

A composição do grupo de participantes é bastante representativa da população na

•

Novas pesquisas podem ajudar a esclarecer o efeito da ideologia política ou da identificação partidária na disposição dos eleitores para punir políticos que se comportam mal,
mas que são de um partido preferido pelo eleitor ou aqueles de outros partidos.

•

Pesquisas futuras podem também investigar em que medida a corrupção e o desperdício
influenciam o comparecimento dos eleitores nas eleições. Há evidência de que a corrupção induz os eleitores a comparecer às urnas para evitar que partidos e candidatos ganhem com a corrupção. Embora o desperdício não beneficie diretamente nem políticos
nem eleitores, indivíduos ou firmas específicas costumam se beneficiar indiretamente
dele, e, nesse caso, espera-se que o desperdício aumente o financiamento de campanhas
de políticos responsáveis por ele.

região onde foi realizado o experimento, havendo, no entanto, predominância de participantes com formação em escola privada.
•

Os participantes receberam pagamento simbólico (cerca de 8 dólares) e cada sessão
durou apenas cerca de uma hora.

RESULTADOS
•

Os resultados do estudo sugerem que moralidade e normas sociais são de fato cruciais em eleições com políticos heterogêneos.

•

Os resultados revelam, em primeiro lugar, que os eleitores condenam de forma esPESQUISAS

magadora os políticos corruptos, eliminando quase completamente suas chances
eleitorais, mas muitas vezes toleram os políticos que apenas criam desperdício de
recursos públicos.
•

Ou seja, os eleitores frequentemente aceitam políticos que impõem a mesma perda de
bem-estar que a corrupção impõe, mas sem embolsar diretamente recursos públicos
para benefício próprio.

•

Por fim, uma norma que é aceita pela maioria dos cidadãos permite aos eleitores
coordenar suas ações e os encoraja a considerar os interesses de toda a sociedade, e
não apenas os de seus distritos. A norma é capaz de reduzir o número de votos em
políticos que causam desperdício mesmo quando votar em tais políticos beneficia o
distrito que ele representa, e, consequentemente, é a estratégia estritamente dominante para o eleitor individual.

CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA
•

Diferentemente de experimentos anteriores de laboratório que investigam a corrupção no jogo de suborno, e que encontraram pouca evidência dos custos morais da
corrupção, o jogo implementado no projeto inclui a externalidade negativa da corrupção em eleições e confirma que a corrupção é assim fortemente punida.

•

No entanto, quando os políticos não são corruptos, mas sim responsáveis por desperdiçar recursos, cerca de metade dos eleitores votou neles, e a perda de bem-estar
ocasionada por eles persistiu. As eleições e o fornecimento de informações sobre as

•

quantias desperdiçadas não foram suficientes para minimizar a perda de bem-estar

AUTORIA:

prevista no equilíbrio do jogo.
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Para que isso ocorra, é necessária uma norma social que prescreva que o desperdício

ORGANIZAÇÃO:

de recursos públicos não deve ser tolerado. Quando considerados em conjunto com a
decisão dos eleitores de adotar uma norma contra a corrupção ou desperdício, os resultados fornecem suporte para a hipótese de que, embora os eleitores rejeitem a cor-

APOIO:

rupção mas tolerem o desperdício, normas sociais são capazes de reduzir não apenas

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
e Max Planck Institute.

a corrupção, mas também a ineficiência em democracias representativas.
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ORGANIZAÇÃO FAMILIAR E DESIGUALDADE
DE RENDA NO BRASIL
A análise de dados dos censos demográficos de 1970 a 2010 evidencia
que os brasileiros estão cada vez mais se casando com parceiros
de características semelhantes, ao longo dos anos. O aumento
de casamentos seletivos, a princípio, não é capaz de diminuir
a desigualdade de renda. Exercícios contrafactuais, porém, revelam
que a melhora na distribuição de renda ocorrida nesse período poderia
ter sido ainda maior caso essa tendência no mercado de casamentos
não tivesse ocorrido.

RESULTADOS
•

A análise do percentual de casamentos ocorridos entre os mesmos grupos educacionais,
levando em conta que as distribuições marginais de homens e mulheres entre os diferentes níveis educacionais mudaram ao longo dos anos, revela que houve um aumento na
proporção de casamentos seletivos no Brasil.

•

No Brasil, apesar do aumento do número de casamentos seletivos, observa-se em um
primeiro momento uma melhora na desigualdade de renda – o que contraria o que a
literatura vem apontando nos países desenvolvidos. A desigualdade de renda brasileira,
no entanto, teria sido ainda mais reduzida caso a diversidade conjugal não tivesse caído
ao longo dos anos.

•

Há fortes indícios de que a oferta de mão de obra das mulheres casadas no mercado
de trabalho impacta a distribuição de renda. Além disso, durante a análise da troca do
número de solteiros entre os anos de 1970 e 2010, foi possível perceber que um maior
número de casamentos ajuda a melhorar a distribuição de renda brasileira, embora esse
efeito não seja muito expressivo.

OBJETIVO
•

Investigar a evolução do mercado de casamentos e o seu impacto na distribuição de
renda no Brasil.

METODOLOGIA DA PESQUISA
•

CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA
•

De acordo com o Banco Mundial, o Brasil é um dos dez países com maior desigualdade de
renda do planeta. Entender os determinantes dessa altíssima desigualdade é imprescindível. Apesar de vários estudos terem sido feitos nessa direção, este projeto é o primeiro a
estudar o impacto da organização familiar sobre a desigualdade de renda no país.

•

A metodologia utilizada no projeto, reconhecida internacionalmente, nunca havia sido
aplicada para o caso brasileiro.

Para verificar o número de casamentos seletivos, as classes socioeconômicas brasileiras
foram divididas em quatro níveis educacionais – educação primária incompleta, primária,
secundária e universidade – e estimou-se o coeficiente de correlação de Kendall entre
os níveis educacionais do marido e da esposa para cada ano da amostra estudada (1970,

•

Para verificar como a tendência no mercado de casamentos afeta a desigualdade de ren-

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

da brasileira, foram analisadas as estatísticas de renda de pessoas casadas nos diferentes

•

níveis educacionais. Para confirmar se a distribuição da renda brasileira melhorou no período, foram computados a Curva de Lorenz1 - e o Índice de Gini.
•

Com o objetivo de examinar o que teria ocorrido com a desigualdade de renda no Brasil

PESQUISAS

1980, 1991, 2000 e 2010).

A literatura tem se debruçado em estudos das questões de casamentos seletivos e
distribuição de renda envolvendo apenas economias desenvolvidas. Talvez fosse interessante estudar essas questões para outros países em desenvolvimento e compará-los
com o Brasil.

caso esse fenômeno no mercado de casamentos não tivesse ocorrido, foram realizados alguns experimentos contrafactuais. Primeiro, foi medido o efeito sobre o Índice de Gini supondo-se que todos os casamentos tivessem ocorrido de forma aleatória em 1970 e 2010.
•

Para distinguir os efeitos na distribuição de renda causados pelas mudanças dos níveis
de educação de homens e mulheres e pela maior tendência de casamentos seletivos,
realizou-se um exercício no qual foi trocada a distribuição de casamentos entre os anos
de 1970 e 2010.

•

Em outro experimento, verificou-se o que ocorreria com a distribuição de renda em 1970
e 2010, caso fosse trocado o percentual de solteiros entre os anos, ou seja, caso se assumisse que o nível de solteiros de 1970 fosse o mesmo de 2010 e o de 2010 fosse igual
ao de 1970.

•

Esses exercícios contrafactuais só fazem sentido e produzem algum efeito na distribuição de renda caso a participação de mulheres no mercado de trabalho seja positiva e
crescente. A partir disso, foi realizado o exercício de assumir que todos os casamentos
ocorreram de forma aleatória em 1970 e 2010, mas trocando a participação das mulheres
casadas no mercado de trabalho entre os anos de 1970 e 2010.

AUTORIA:
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A Curva de Lorenz é um gráfico utilizado para representar a distribuição relativa de uma variável em um

domínio determinado. O domínio pode ser o conjunto de pessoas de uma região ou país, por exemplo. A

APOIO:

variável cuja distribuição se estuda pode ser a renda das pessoas.

Fundo de Pesquisa da Aplicada (FPA FGV).
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OS EFEITOS DE LONGO PRAZO DE PROGRAMAS
DE TRANSFERÊNCIAS CONDICIONAIS DE RENDA
SOBRE O TRABALHO INFANTIL E MATRÍCULAS
ESCOLARES

tivamente, de 19% para quase 50%, enquanto a percentagem da população adulta que
completou até o ensino secundário aumenta de 25% para 32%.
•

A longo prazo, o programa aumenta a percentagem de crianças que completam pelo
menos o ensino primário de 52% para aproximadamente 90%. Além disso, a percentagem
de crianças que completam o ensino secundário aumenta em 30% (de 33% para 41%). Por
outro lado, o programa teve um efeito menor sobre a conclusão do ensino médio (32,7%
para 40,6%) e quase nenhum efeito sobre o nível de escolaridade.

•

As horas de trabalho infantil são reduzidas em 20,4%. E, após uma lacuna de tempo correspondente a uma geração, a parcela de crianças trabalhadoras diminui de 22% para 17%.
Isso sugere que os impactos do Bolsa Família sobre a redução do trabalho infantil ocorrem
principalmente através de seus efeitos de longo prazo, e, portanto, ainda estão por vir.

OBJETIVO
•

Avaliar os efeitos de longo prazo de programas de transferência de renda condicional,
como o Bolsa Família, sobre a acumulação de capital humano e o trabalho infantil.

METODOLOGIA DA PESQUISA
•

É construído um modelo de equilíbrio geral dinâmico de agentes heterogêneos, que é calibrado com dados brasileiros. Introduz-se uma política semelhante à do
Bolsa Família.

•

A política de transferência de renda condicional é construída definindo-se uma trans-

CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA
•

ferência básica e um limite de renda básica. O limite de rendimento básico inclui o
capital líquido e os rendimentos líquidos do trabalho, mas exclui os rendimentos do
trabalho infantil.
•

A transferência básica é tratada como uma normalização e corresponde ao que uma

PESQUISAS

Um programa de transferência condicional de renda - como o Bolsa
Família - que requer matrícula escolar dos filhos dos beneficiários tem
impactos notáveis em toda a economia, sendo muito bem-sucedido
no combate à pobreza e à desigualdade e aumentando a acumulação
de capital humano, além de ter um efeito importante sobre o trabalho
infantil. Os resultados são ainda mais impressionantes levando-se
em conta que a transferência representa apenas 0,55% do PIB (Produto
Interno Bruto).

Não faltam estudos que examinem os efeitos dos programas de transferências condicionadas de renda na educação, trabalho infantil e pobreza. Muitos estudos observam que
o Bolsa Família aumentou ligeiramente o nível educacional, mas, pelo que sabemos, não
há estudos anteriores que investiguem os efeitos futuros do aumento da acumulação de
capital humano na economia brasileira. Esta pesquisa preenche essa lacuna, pois examina
as potenciais diferenças na economia no longo prazo.

família extremamente pobre receberia se seus filhos concluíssem a educação secundária.
Todas as outras transferências são proporcionais à transferência básica, e são usadas as
mesmas proporções definidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social para o Programa Bolsa Família em 2013.
•

Cada domicílio cuja renda está abaixo do limite básico e que atende à exigência de matrícula escolar recebe uma transferência (no caso de frequentar apenas a escola primária,
5/8 da transferência básica).

•

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA
•

As variações e mudanças eventualmente causadas por programas como o Bolsa Família
têm efeitos que só serão sentidos completamente no longo prazo, de forma que métodos
usuais de avaliação de programas podem ser pouco úteis ou incompletos. O artigo traz
uma modelagem de equilíbrio geral que permite a investigação de longo prazo levando
em conta múltiplos canais que se realimentam.

Além disso, todas as famílias cujos rendimentos são inferiores a duas vezes o limite básico recebem outra transferência, também condicionada à escolarização, assim como os
benefícios do Bolsa Família.

•

Em seguida, definem-se a transferência básica e os limiares de forma que, no novo equilíbrio do modelo, o orçamento total do programa corresponda a 0,55% da produção total
e a cobertura do programa corresponda a 20,7% das famílias.

•

Como experimento contrafactual, é introduzida uma nova política que mantém os limiares e transferências anteriores e introduz uma transferência extra que não requer matrí-

AUTORIA:
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ferior ao limite básico. A transferência extra corresponde a 50% da transferência básica.

RESULTADOS
•

O efeito mais notável do Programa Bolsa Família é a acumulação de capital humano. A

36

ORGANIZAÇÃO:
Centro de Estudos de Crescimento e Desenvolvimento Econômico (Crescimento
e Desenvolvimento).
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A adoção de um mecanismo centralizado de seleção de alunos tem
grande impacto na qualidade dos alunos ingressantes, além de resultar
em melhores correspondências entre alunos e instituições. Também
afeta positivamente a mobilidade dos alunos e aumenta a taxa
de rotatividade de vagas disponíveis.
OBJETIVO
•

•

RESULTADOS
•

No geral, foram encontrados efeitos positivos de um mecanismo de seleção centralizado no mercado universitário.

•

Embora a maioria das características demográficas dos estudantes admitidos permaneça
semelhante após a centralização, ela tem impacto positivo na qualidade dos alunos ingressantes, medida por suas pontuações nos testes padronizados. Esse efeito positivo corresponde a um aumento de aproximadamente um terço de um desvio padrão, o que pode
ser interpretado como resultado de melhores correspondências entre alunos e instituições.

•

A centralização também afeta positivamente a mobilidade dos alunos. Os alunos matriculados têm maior probabilidade de vir de um estado ou município diferente do
local onde o programa está localizado. Em termos gerais, a integração do mercado
provocada pela centralização aumenta a mobilidade interestadual em 2,5 pontos percentuais, o que corresponde a um aumento de 25% na taxa básica de migração.

•

Por outro lado, foi identificado um aumento da evasão dos alunos dentro do primeiro
ano de matrícula, mas que ocorre sem prejuízo da ocupação final de vagas disponíveis, uma vez que as vagas são preenchidas de acordo com uma lista de espera.

•

A centralização aumenta a taxa de rotatividade de vagas disponíveis através do sistema, já que a mesma vaga é ocupada por outros alunos além de seu último ocupante.

O projeto tem como primeiro objetivo investigar se um sistema de seleção de alunos centralizado realmente induz uma maior mobilidade geográfica, promovendo maior igualdade de oportunidade de acesso ao ensino superior entre os estudantes e maior migração.

METODOLOGIA DA PESQUISA
•

A pesquisa considerou três bases de dados:
1.

Os microdados anuais do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), disponibilizados
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP),
que possuem informações como a nota do exame e o município do candidato antes
de ingressar ao ensino superior.

2.

O Censo de Educação Superior, também disponibilizado pelo INEP, que reúne as
informações geográficas e demográficas dos alunos matriculados no ensino superior.

3.

Os resultados das matrículas são medidos entre todos os alunos registrados no Censo e
indicam se os alunos tiveram seu registro cancelado ou solicitaram uma licença até o final
do primeiro ano. Como registros cancelados provavelmente indicam que a vaga foi posteriormente ocupada por outro aluno, as duas categorias são consideradas separadamente.

CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA
•

Uma base de dados inédita, preparada pelo Ministério da Educação (MEC), que reúne
informações não apenas sobre todos os cursos e instituições que aderiram ao SISU
entre 2010 e 2014 e as notas de corte dos cursos, como também todos os alunos,
suas escolhas finais e se foram aprovados em suas opções de curso.

A literatura empírica sobre os efeitos de mudanças de mecanismos de admissão descentralizados para os centralizados ainda é escassa, já que estabelecer uma relação
causal e obter o acesso aos dados representam grandes desafios para esse tipo de
pesquisa. Neste projeto, fornecemos algumas das primeiras evidências empíricas sobre as consequências da centralização no mercado universitário.

No Censo, foram feitas as seguintes restrições de amostra:

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA

1.

•

A configuração deste estudo indica que seus resultados podem ser estendidos de
forma mais ampla a qualquer esforço de admissão ou recrutamento feito em grande
escala geográfica, como a admissão na pós-graduação ou o recrutamento no mercado de trabalho. Os principais aspectos da configuração deveriam abranger uma
métrica única que classifique os candidatos e a ausência de restrições geográficas no
processo de admissão.

•

Nossos resultados também ressaltam questões mais amplas para futuras pesquisas.
Dado que a educação universitária é um determinante importante dos retornos no
mercado de trabalho, um trabalho futuro deveria investigar os efeitos cumulativos e
de longo prazo da centralização universitária.

•

Limitou-se a análise ao Censo de 2010 a 2014 porque informações individuais confiáveis começaram a ser relatadas em 2010 e o ano mais recente disponível é 2014;

2.

Foram excluídas as instituições públicas privadas e municipais porque elas não podem participar do SISU;

3.

Foram descartadas observações de programas educacionais on-line;

4.

A amostra foi restringida aos alunos do primeiro ano.

•

Após essas restrições, a amostra final do estudo é composta por cinco cortes de alunos
do primeiro ano – com 2.167.313 indivíduos – admitidos entre 2010 e 2014 em instituições
públicas federais e estaduais.

•

PESQUISAS

OS EFEITOS DO SISTEMA DE SELEÇÃO
UNIFICADA (SISU) SOBRE A MIGRAÇÃO
E A EVASÃO DOS ALUNOS

Os microdados do ENEM foram vinculados às informações do Censo do Ensino Superior
por meio do CPF, que também é informado compulsoriamente nos conjuntos de dados
do Censo. As pesquisadoras deste projeto são provavelmente as primeiras a ter acesso a
esses dados confidenciais.

•

Os resultados dos testes do ENEM são padronizados para ter uma média zero e um desvio padrão de 1 em todos os participantes em cada ano.

•

As variáveis dummy da migração indicam se o local de residência (ou o local de nascimento) é diferente do local onde o programa está localizado. Usamos a localização
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trabalho urbanos em geral, mas esse acesso tem custos diretos. E, mais importante,
reduz as opções de educação para as crianças à própria favela ou ao seu entorno.
2.

A localização das famílias tem um impacto muito grande no desempenho educacional de seus filhos. Concluímos que áreas urbanas marginais (favelas) são muito piores
que a cidade, mas muito superiores às áreas rurais.

3.

Os custos de moradia na cidade são muito mais altos que nas áreas rurais, o que impede algumas das famílias de baixa qualificação de entrar na cidade.

CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA
•

Argumentamos que, mais que uma barreira, as favelas são um ponto de apoio para famílias de baixa qualificação. Para famílias com baixa qualificação, quando comparadas ao
campo, as favelas reforçam as oportunidades de mercado de trabalho e de formação de
capital humano.

•

No entanto, quando comparadas à cidade propriamente dita, as favelas são uma barreira em termos de oportunidades de formação de capital humano. Mostramos que dar a
crianças moradoras de favela acesso a escolas na cidade fomentaria seu desempenho
escolar. No agregado, isso acabaria por levar a cidades maiores e favelas menores, porque a força de trabalho do país estaria menos concentrada em trabalhadores com baixa
qualificação.

•

Além disso, concluímos que barreiras de acesso às favelas – e a manutenção de famílias
de baixa qualificação em áreas rurais – desacelerariam a aquisição de capital humano no
extremo inferior da distribuição, induzindo favelas ainda maiores no futuro.

POLÍTICA ECONÔMICA
E CRESCIMENTO

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA
•

OBJETIVO
•

Há três caminhos bem definidos para futuras pesquisas:
1.

Ir além do modelo de formação de capital humano e explorar mais detidamente os
fatores que impulsionam os resultados da escolaridade nas áreas rurais e nas áreas
urbanas pobres. A explicação das causas de diferenças de localização de professores, financiamento e outros insumos poderia sugerir um escopo mais amplo para
políticas públicas;

2.

Considerar um ambiente composto de várias cidades ou vários bairros. Para famílias
de baixa qualificação, esse cenário mais rico poderia captar de forma mais precisa os
trade-offs consumo/educação oferecidos a famílias de baixa qualificação pelo campo, pelas diferentes cidades e pelas favelas;

3.

Estender o modelo “uma casa/dois bens/três ocupações” adotado neste estudo e
considerar modelos mais ricos que consigam captar o impacto da distribuição de renda sobre a demanda de serviços pessoais e outras ocupações urbanas de baixa qualificação como um dos principais impulsionadores da formação de favelas urbanas.

Estudar a inter-relação de migração campo-cidade, urbanização e educação.

METODOLOGIA DA PESQUISA
•

Utilizamos um modelo dinâmico com dois setores produtivos, agricultura de um lado e
serviços & manufatura do outro. A decisão de moradia dos indivíduos considera três “locais” possíveis: região rural, urbano-favela e urbano-não favela – a acumulação de capital
humano depende da região de moradia.

•

O modelo reproduziu, através de métodos computacionais, a evolução da economia brasileira nessas diferentes dimensões. Nosso modelo calibrado replica o crescimento observado de favelas, urbanização, emprego setorial e distribuição de educação no Brasil
de 1910 a 1950.

•

PESQUISAS

Esta pesquisa estuda as causas e consequências das favelas urbanas
ao longo da transformação estrutural dos países. Especificamente,
explora as condições nos mercados de educação, trabalho e habitação
que levam ao surgimento e à persistência de favelas urbanas.

Posteriormente é investigado, através de experimentos computacionais, o efeito de diferentes políticas públicas sobre renda, alocação setorial de mão de obra
e urbanização.

•

Primeiro, foi aumentado o custo de morar nas cidades (p. ex., devido à maior regulação
ou taxação), o que levou a um crescimento das favelas, mas não afetou a migração campo-cidade, dado que os migrantes ainda poderiam se estabelecer nas favelas.

•

Uma segunda política proibia/fechava as favelas, o que impedia os mais pobres de morar
nas favelas. Essa política mantinha por mais tempo uma larga população no campo, ten-

AUTORIA:

do forte efeito sobre produto e bem-estar.

João Victor Issler, Pedro Cavalcanti Ferreira e Roberto Castello Branco.

RESULTADOS
•

ORGANIZAÇÃO:

Três aspectos se destacam na experiência brasileira:
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e Desenvolvimento).

1.

Viver em uma favela é uma alternativa para indivíduos que não conseguem cobrir os

APOIO:
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REGULAÇÃO AMBIENTAL, ADOÇÃO
DE TECNOLOGIA E MERCADO DE
TRABALHO: EVIDÊNCIA DA PROIBIÇÃO
DA QUEIMA DE CANA DE AÇÚCAR
NO ESTADO DE SÃO PAULO
O estudo da rápida disseminação da colheita mecânica que se seguiu
à proibição de queimadas no setor de cana de açúcar no estado
de São Paulo mostra como a adoção de uma tecnologia agrícola
necessária para atender a novos padrões ambientais pode levar a uma
transformação estrutural em economias emergentes. Nesse processo,
um fator é fundamental: trabalhadores qualificados.

ro, evidenciando que a adoção da nova tecnologia limpa levou à transformação
estrutural nesses setores.

•

2.

Aumento do salário médio por hora. Esse efeito parece concentrado no setor
de manufaturas, embora ocorra também nos salários dos outros setores. Os
salários mais altos podem refletir um aumento na produtividade marginal do
trabalho nessas áreas ou uma mudança na composição dos trabalhadores.

3.

Aumento expressivo do número de trabalhadores qualificados para cada trabalhador não qualificado empregado na produção. Esta parece ser uma grande
mudança na demanda por qualificação nesse setor.

4.

Aumento da migração de trabalhadores provenientes de áreas urbanas, principalmente um aumento de trabalhadores qualificados provenientes de região
metropolitana. Ao mesmo tempo, o número de migrantes provenientes de áreas não urbanas não foi afetado, o que sugere que o aumento da demanda por
trabalhadores qualificados devido à mudança técnica com viés de qualificação
atraiu esse tipo de trabalhador das áreas urbanas próximas.

É provável que as áreas rurais de São Paulo tenham se beneficiado da proximidade
com a oferta de trabalhadores qualificados nas áreas urbanas do estado.

OBJETIVO
Estimar os efeitos da proibição do uso de queimadas na colheita de cana de açúcar no
estado de São Paulo sobre a mecanização na agricultura e possíveis efeitos sobre a estrutura dos mercados de trabalho nessas regiões.

CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA
•

METODOLOGIA DA PESQUISA
•

A fim de caracterizar a evolução da mecanização nesta indústria, foi criado – utilizando
dados de sensoriamento remoto do tipo de plantio e colheita de cana de açúcar – um Índice de Adoção de Colheita Limpa, definido como a fração da área plantada com cana de
açúcar com colheita limpa – isto é, sem a utilização de queimada e, portanto, sem poluir o
ar –, em relação à fração de linha de base de colheita limpa em 2000 e 2010.

•

Para encontrar uma relação causal entre adoção de colheita mecânica (induzida pelo fim
das queimadas) e a evolução do mercado de trabalho nessas regiões na última década,
foi usado um modelo de variáveis instrumentais tendo como instrumento para a mecanização da colheita características de engenharia relacionadas ao custo de colheita, mais
precisamente a declividade do terreno.

•

Para ajudar a entender como a regulamentação ambiental e a adoção de tecnologia afetaram a demanda por diferentes tipos de trabalhadores, adota-se o modelo de uma pequena economia aberta com duas indústrias perfeitamente competitivas – rural e urbana
– usando dois fatores de produção finitos e com liberdade de mobilidade – trabalhadores
qualificados e não qualificados.

•

Após a introdução de um imposto sobre a poluição, a indústria rural adota a tecnologia
limpa sempre que seus custos são suficientemente pequenos em relação ao imposto.
Nesses casos, o modelo prevê que a adoção da tecnologia limpa aumentará a demanda
local por mão de obra qualificada. Quando os trabalhadores qualificados são escassos
na economia, esse aumento da demanda gera um influxo de trabalhadores qualificados
da indústria urbana.

•

Trabalhadores qualificados são definidos como universitários graduados, e migrantes
como aqueles que se mudaram recentemente para uma área de produção de cana de
açúcar vindos de áreas metropolitanas urbanas.

RESULTADOS
•

O estudo mostrou que a adoção da colheita limpa teve as seguintes consequências no
município médio:
1.

42

Redução da participação do emprego no setor agrícola, aumento da participação
dos trabalhadores no setor de serviços e um forte crescimento do setor manufaturei-

A principal contribuição do projeto para a literatura sobre as consequências da regulamentação ambiental em mercados de trabalho locais é investigar um impacto
positivo potencialmente mais amplo da regulamentação ambiental no contexto de
um país emergente. No mundo em desenvolvimento, a realocação de trabalhadores
entre setores (em particular, retirando trabalhadores do tradicional setor agrícola
de baixa produtividade) pode ser benéfica para a economia local.

PESQUISAS

•

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA
•

Um resultado recorrente na literatura que estuda como choques de produtividade
afetam a composição da economia local é que tecnologias que demandam menos mão de obra no setor agrícola levam a uma industrialização da economia. A
tecnologia estudada neste trabalho se encaixa nessa categoria, e encontramos resultados alinhados com os da literatura. No entanto, queremos entender como tal
crescimento do setor industrial ocorre. Para isso, estamos trabalhando com matriz insumos-produto para determinarmos quais outros setores da economia estão relacionados com o setor agrícola. As evidências preliminares sugerem que a
industrialização ocorrida nos municípios que adotaram essa nova tecnologia se dá
em setores na mesma cadeia produtiva da cana de açúcar, isto é, algo como uma
industrialização do setor agrícola.
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SERVIÇOS, PRODUTIVIDADE
INDUSTRIAL E PRODUTIVIDADE
AGREGADA NO BRASIL
O setor de serviços é dominante em termos de valor adicionado
e mão de obra, mas, comparado aos setores industriais e agrícolas,
costuma receber pouca atenção. Esta pesquisa desenvolve e aplica
um modelo teórico em que os serviços são não apenas um bem
de consumo final, mas também um bem intermediário, e avalia suas
repercussões na produtividade dos demais setores da economia.

•

Entretanto, embora relevante, esse ganho é significativamente inferior ao que se observaria se fosse atribuída, a cada um dos três setores, a produtividade dos setores correspondentes da economia americana, mantendo a estrutura produtiva constante e igual à
calibrada para a economia brasileira.

•

Esse resultado está na mesma direção de resultados obtidos com metodologia bastante
diversa. Embora os valores não sejam os mesmos, as ordens de magnitude nos dois experimentos estão próximas, o que confirma, agora em um modelo teórico mais detalhado, que o problema de produtividade do Brasil é mais um problema de nível – todos os
setores sendo pouco produtivos – que de composição – teríamos nos especializados em
setores pouco produtivos.

CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA
•

OBJETIVO
•

Avaliar quantitativamente o efeito dos serviços intermediários na produtividade agregada do Brasil através de seu impacto na produtividade dos demais setores, em particular
da indústria.

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA
•

METODOLOGIA DA PESQUISA
•

Desenvolveu-se um modelo de equilíbrio geral no qual existem três tipos de bens e setores na economia: setor agrícola, indústria e serviços. Para cada setor, as firmas produzem
bens destinados ao consumo dos indivíduos ou utilizados por outras firmas como bens
intermediários. As empresas decidem quanto empregar de trabalho e quanto utilizar de

O experimento realizado é importante para estabelecer quão relevante é incorporar bens
intermediários quando estamos interessados em investigar impactos de mudanças setoriais – principalmente de variações na produtividade dos serviços – sobre a produtividade
agregada da economia.

O projeto contribui para um melhor entendimento das relações setoriais da economia
brasileira, fornecendo instrumentos para a uma maior eficácia das políticas de crescimento no Brasil. Dado que todas as economias tendem a se tornar majoritariamente economias de serviços, o maior conhecimento do funcionamento do setor e de suas relações
e variáveis determinantes será condição necessária para a implementação de políticas
eficazes no Brasil.

PESQUISAS

bens intermediários. A economia é povoada por uma infinidade de agentes homogêneos
que ofertam trabalho e decidem quanto consumir de cada um dos bens.
•

De acordo com a metodologia usualmente utilizada em trabalhos como este, assumiu-se
que alguns parâmetros são diretamente observados nos dados, enquanto outros, que
não possuem uma clara correspondência nos dados, foram estimados a partir de condições de equilíbrio do modelo.

•

No modelo de equilíbrio geral computável, os serviços não são somente um bem de consumo final, mas também um bem intermediário. A ideia é que a firma do setor industrial
tenha uma função de produção que utiliza como insumos trabalho e bens intermediários.
Nesse caso, a baixa produtividade dos serviços afeta a produtividade da indústria e do
próprio setor de serviços.

•

O modelo foi calibrado e simulado para a economia brasileira, e mostrou-se bastante
adequado, reproduzindo de perto, por exemplo, a série de produtividade do trabalho
agregada e a distribuição de mão de obra entre os setores.

•

Foram implementados exercícios contrafactuais em que se varia algum parâmetro ou variável exógena. O objetivo de todos esses exercícios é entender o impacto de mudanças
setoriais na economia como um todo, bem como mensurar e comparar os ganhos de mudanças da produtividade total dos fatores (PTF) e da estrutura produtiva da economia.
Diferentemente do que ocorre em modelos sem bens intermediários, há agora um efeito
multiplicativo que aqueles modelos não captam e que pode ter efeitos relevantes sobre
a economia e as produtividades setoriais.

RESULTADOS
•

Os resultados mostram que somente a mudança da estrutura produtiva já induziria um
aumento de produtividade. O Brasil, com os coeficientes da função de produção ameri-

AUTORIA:
Fernando Veloso, Pedro Cavalcanti Ferreira e Bruno Ricardo Delalibera.

canos – e, consequentemente, com elasticidades do produto em relação aos bens inter-

ORGANIZAÇÃO:

mediários iguais às desse país – mas tudo mais constante, teria uma produtividade 21%

Instituto Brasileiro de Economia (IBRE), Centro de Estudos de Crescimento
e Desenvolvimento Econômico (Crescimento e Desenvolvimento) e EPGE Escola
Brasileira de Economia e Finanças (EPGE).

superior àquela observada nos dados. Isto é, a produtividade relativa brasileira saltaria de
14,4% para 17,5% da americana.
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SISTEMA PRISIONAL NOS TRIBUNAIS
BRASILEIROS: AS RESPOSTAS
DO PODER JUDICIÁRIO PARA
UMA CRISE HISTÓRICA

•

O Ministério Público apareceu de forma dual: ao mesmo tempo que era o maior demandante de ações coletivas em prol da melhoria do sistema prisional em diversas matérias
referentes ao mínimo de dignidade humana – tais como falta de alimentos, condições desumanas e tortura (em 89% das ações envolvendo direitos coletivos [315], houve a concessão da obrigação de fazer contra o Estado tanto em primeiro quanto em segundo graus).

•

Do total de obrigações determinadas pelos tribunais envolvendo direitos coletivos, 85% se
originaram do Ministério Público. Também se verificou que o órgão não possui a mesma
interpretação sistêmica de “dignidade humana” e “ressocialização” em casos individuais.

A análise das decisões de dez tribunais de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal no período de 2006 a 2017 indica que as demandas
mapeadas não refletem a realidade fática da violência praticada
no âmbito do sistema penitenciário - um verdadeiro abismo entre
a existência carcerária intramuros e o que chega ao conhecimento
do Poder Judiciário.

CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA
•

Constatou-se que os casos mapeados nos tribunais de Justiça não refletem a realidade
fática da violência praticada no âmbito do sistema penitenciário. O total de acórdãos que
versam sobre condições degradantes, tortura e mortes de 2006 a 2016 (208 acórdãos
nos tribunais de Justiça estaduais e 18 acórdãos no STF) indica que há um abismo entre
a existência carcerária intramuros e o que chega ao conhecimento do Poder Judiciário.

•

O estudo dos acórdãos referentes a ações individuais nas três categorias temáticas adotadas no estudo (condições degradantes, tortura e maus tratos e mortes) evidenciou a
prevalência, em termos quantitativos, de demandas envolvendo a responsabilidade civil
do Estado (indenização por danos morais e pensionamento). E constatou-se o entendimento predominante nos tribunais, na mesma linha do STF, no sentido de reconhecer a
responsabilidade civil objetiva do Estado pelos danos causados em razão de condições
degradantes de aprisionamento, tortura e morte de pessoas presas.

•

Mas, na quase totalidade dos acórdãos examinados, não há discussão em torno de balizas e critérios claros para o arbitramento dos valores de indenização e pensionamento, o
que resulta em montantes indenizatórios absolutamente diversos na análise comparativa
entre os tribunais de Justiça estaduais e mesmo quando confrontadas decisões dentro
de um mesmo tribunal de Justiça.

OBJETIVO
•

Analisar as múltiplas respostas produzidas pelo Poder Judiciário brasileiro para o enfrentamento das violações de direitos no sistema prisional do país, verificando se, ao assumir
um papel mais ativo na construção de soluções para a crise histórica prisional, o Poder
Judiciário tem dado respostas verdadeiramente úteis, necessárias e adequadas para os
problemas demandados.

METODOLOGIA DA PESQUISA
•

A pesquisa abrangeu as seguintes etapas:
1.

Busca por decisões sobre as principais questões jurídicas referentes ao sistema prisional, de 2006 a 2017, através dos sites de dez tribunais de Justiça estaduais e do
Supremo Tribunal Federal; a seleção dos tribunais buscou a representação regional,
levando em consideração a distribuição em porte e tamanho. Foram selecionados os
seguintes estados: Sergipe, Rondônia, Amazonas e Roraima (pequeno porte), Bahia,
Santa Catarina, Distrito Federal e territórios e Pará (médio porte) e São Paulo e Rio
de Janeiro (grande porte).

2.

Mapeamento das principais teses jurídicas presentes nos acórdãos filtrados, conforme os eixos temáticos: i) violência institucional, ii) estabelecimento inadequado e iii)
direitos e garantias dos presos. A definição dos eixos e temas levou em consideração
o impacto quantitativo de cada tema no universo total de demandas mapeadas e o
ineditismo exercido pela jurisprudência nos casos selecionados.

3.

Análise dos casos e identificação das soluções apresentadas pelos magistrados e
tribunais, em termos quantitativos e qualitativos, bem como avaliação e comparação
de aspectos positivos e negativos dessas soluções.

•

Não foram analisadas decisões monocráticas em segundo grau, sentenças sem recursos
ou decisões de primeiro grau que transitaram apenas em primeira instância.

•

No total, foram consultados 11.039 acórdãos: 1.900 do STF e 9.139 dos dez tribunais estaduais pesquisados. Desses, foram considerados relevantes 501 decisões do STF e 2.061
dos estados, totalizando 2.562 acórdãos analisados e examinados.

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA
•

Diante dos resultados obtidos com base em dez tribunais de Justiça estaduais, projeta-se
a utilidade de pesquisa subsequente sobre os demais estados brasileiros.

•

Parece importante identificar as razões da pouca uniformidade entre as decisões dos
tribunais de Justiça quando o assunto é o sistema prisional nacional.

•

A desproporção entre as respostas efetivas obtidas nos tribunais de Justiça e a gravidade dos casos a eles levados sugere priorização desta agenda de atuação pública não
apenas para governos estaduais, mas também para Magistratura, Ministério Público, Advocacia, Defensoria Pública e sociedade civil.

•

A ampliação da presença do tema “sistema prisional” no Supremo Tribunal Federal nos
últimos anos e a construção de novas jurisprudências e súmulas vinculantes não foram
suficientes para reverter o quadro de ampla violação de direitos humanos de presos por
todo o país, de modo que os próximos passos na direção da superação desse quadro
devem considerar caminhos complementares àqueles já trilhados no Poder Judiciário.

AUTORIA:

RESULTADOS

Michael Freitas Mohallem, Rogerio Sganzerla e Tamara Moreira Melo.

•

PESQUISADORES:

•

As questões mais recorrentes e relevantes sobre o sistema prisional tratadas pelos tribunais de Justiça são as ações coletivas, responsabilidade por más condições, morte e
tortura (no eixo violência institucional); determinação de cumprimento de pena em estabelecimento inadequado ao regime (no eixo estabelecimento inadequado); e visitação,
visita periódica ao lar e remuneração por trabalho (no eixo direitos e garantias do preso).
Os tribunais divergiam uns dos outros em temas específicos (criando interpretações jurisprudenciais regionais), ou, dentro do mesmo tribunal, diversas interpretações locais
surgiam sobre o mesmo problema.
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PESQUISAS

Direito

Ana Heymann Arruti, Gabriel Desterro e Silva Pereira, Luiza Lucas Bruxellas, Lucas
Meireles, Maryanna de Souza Moraes e Rebeca Maria Borges Abrunhosa.
ORGANIZAÇÃO:
Centro de Justiça e Sociedade (CJUS) da Escola de Direito do Rio de Janeiro (Direito Rio).
APOIO:
Porticus Latin America.
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Matemática Aplicada

TECNOLOGIAS 3D APLICADAS À PRESERVAÇÃO
DE ACERVOS DE PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL
A digitalização de um junco chinês do Museu Histórico Nacional
contribui para a compreensão da importância do uso de tecnologias
3D para documentação, pesquisa e disseminação de artefatos
do patrimônio cultural. Destaca as sérias questões de preservação
da rica coleção nacional, ajudando a esclarecer como a tecnologia
pode ser de grande ajuda nessa tarefa.

•

As entrevistas abordam diferentes aspectos do contexto de produção e circulação de
objetos em marfim: as influências orientais no Brasil colonial; os modos e as modas do
Oriente na sociedade carioca; o comércio colonial no oceano Índico e na costa oriental
africana; o marfim como objeto de arte e documento histórico.

OBJETIVO

CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA

•

•

A utilização de tecnologia amplia a possibilidade de visitação do acervo, que passa a
poder ser acessado remotamente, além de apresentar recursos in loco que enriquecem a
visita e contextualizam a história do objeto.

•

A documentação em 3D do objeto escolhido é de grande relevância para o acervo do
Museu Histórico Nacional, pois oferece opções digitais para sua apresentação e, dada a
sua fragilidade, auxilia na sua conservação.

•

O projeto como um todo é um exemplo da capacidade multidisciplinar dos museus e
seus acervos, uma vez que permitiu a mobilização de diferentes saberes técnicos e científicos, oriundos das áreas de humanas e exatas, gerando diferentes formas de produção
de conhecimento e aprimoramento de expertises a partir de um objeto musealizado.

Divulgar a tecnologia disponível e seu potencial uso como aliada da documentação, conservação e divulgação de artefatos do patrimônio cultural.

•

Realizar a digitalização de um objeto tridimensional pertencente ao acervo do Museu Histórico Nacional. Trata-se de um junco chinês em marfim. A escolha desse objeto se deu
em razão dos desafios tecnológicos que ele apresentava para sua digitalização, bem como
da importância histórica e da riqueza de possibilidades de sua apresentação ao público
visitante do museu.

METODOLOGIA DA PESQUISA
•

Fase inicial de diálogo entre os pesquisadores da área de computação gráfica e pesquidades das coleções pertencentes ao acervo do museu foram apresentadas de forma a se
convergir para a escolha do objeto a ser digitalizado.

•

as restrições do ambiente disponibilizado para a digitalização, foi híbrida, uma vez que
utilizou fotogrametria conjuntamente com a síntese por modelagem 3D convencional.
•

A solução proposta para a digitalização do junco chinês não necessita de hardware específico de digitalização, uma vez que, por se basear em fotogrametria e modelagem convencional, depende apenas de câmeras fotográficas convencionais e de um profissional
capacitado para modelagem 3D.

•

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA
•

O conteúdo produzido para o site também está sendo utilizado pelo setor educativo do
museu em casos de visitas de grupos.

•

Novos trabalhos envolverão a busca de métodos melhores para digitalizar superfícies entalhadas intricadas usando uma combinação de imagens digitais e conteúdo sintetizado.

•

Uma possibilidade que surgiu da discussão com a equipe do museu foi o acompanhamento, através da utilização da tecnologia proposta, do estado de degradação de alguns artefatos. Mais especificamente, o rastreamento de como as fissuras e rachaduras evoluem
ao longo do tempo, e qual o impacto da retirada de uma peça do museu em empréstimos.
Fazer isso com equipamento de baixo custo, como câmeras digitais, é um desafio interessante que pode ser enfrentado em futuras pesquisas.

A abordagem utilizada para a digitalização do junco, levando em consideração os desafios apresentados pelo objeto, as limitações das soluções tecnológicas disponíveis e

O software de modelagem 3D utilizado é livre e, portanto, também não tem custo de li-

PESQUISAS

sadores do museu sobre o potencial e as limitações da tecnologia, em que as particulari-

cença de uso. De fato, o custo para digitalização de modelo baseado na solução proposta
limita-se ao pagamento das horas de trabalho do profissional capacitado.

RESULTADOS
•

Abriu-se um caminho viável para a inserção e aplicação da tecnologia em futuros empreendimentos de preservação e disseminação do museu.

•

Constatou-se a falta de entendimento sobre os desafios particulares a países em desenvolvimento, como o Brasil, para promover o uso de tecnologias de digitalização no setor

Asla Medeiros e Sá e Paulo Cezar Carvalho.
PESQUISADORES:
Karina Rodriguez Echavarria, Rafael Zamorano Bezerra e Ricardo Guerra Marroquim.

de patrimônio. Esses desafios incluem a carência de conhecimento das tecnologias, a

ORGANIZAÇÃO:

falta de compreensão da natureza das coleções patrimoniais e a inexistência de infraes-

Escola de Matemática Aplicada (EMAp).

trutura adequada.
•

AUTORIA:

Foi produzido um website (http://barco.museus.gov.br/) que contém entrevistas com
pesquisadores do museu, bem como uma interface em que o modelo 3D do junco chinês
produzido pode ser rotacionado, sendo evidenciados alguns pontos de especial interesse – que destacam os motivos decorativos e da tradição chinesa nos lavores do junco.
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APOIO:
Cultural Informatics Research Group, Fundo de Pesquisa Aplicada (FPA FGV), Laboratório
de Computação Gráfica do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa
de Engenharia (COPPE), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Museu
Histórico Nacional.
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Administração

Quando se considera a mudança ocorrida nas análises sobre as políticas
públicas, as análises sobre o funcionamento do nosso sistema político
ainda deixam a desejar. Nessa área, as propostas, na maioria, não têm
base empírica sólida, e se utilizam de casos selecionados apenas
para ilustrar o argumento. Esse descompasso entre a análise do sistema
político e a das políticas públicas traz dificuldades consideráveis
para quem se dedica a renovar essas últimas, pois limita a compreensão
das restrições impostas por esse sistema na formulação de propostas
inovadoras, reduzindo as chances de implementação dessas propostas.
O objetivo geral deste projeto é eliminar o descompasso acima, criando condições para que a
discussão de propostas de inovação do sistema político também possa ser baseada em dados
e evidências empíricas mais detalhados, submetidos a análises que acompanhem o mesmo
rigor teórico e metodológico. Para isso, é necessário que esses dados possam ser produzidos
de forma rápida, a um custo baixo, e disseminados para um público amplo. Este projeto contribui para preencher essa lacuna criando sistemas de visualização de dados eleitorais e das
carreiras dos políticos na internet e em aplicativos para tablets e celulares.

•

CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA
•

Criação da seção “Mapas Eleitorais” no site (http://spatial2.cepesp.io/), possibilitando a
visualização para o grande público dos mapas eleitorais de todos os candidatos para os
cargos em disputa estadual (governador, senador, deputado federal e deputado estadual).

•

Ao final do projeto, o usuário terá acesso, de forma simples e rápida, através da internet,
ao padrão eleitoral ao longo do tempo de todos os candidatos a cargos eletivos relevantes desde 1998.

•

O sistema de desenvolvimento na internet permite que outros sistemas incorporem essas
informações dentro de seus aplicativos ou sítios de consulta, disseminando ainda mais
o conhecimento.

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS E POSSÍVEIS EXTENSÕES DA PESQUISA
•

O CEPESP recebeu convite do portal de notícias JOTA (https://jota.info/) para ter nele
uma coluna permanente. Os textos versarão sobre o que denominamos “Política Baseada
em Evidência”, em analogia a “Políticas Públicas Baseadas em Evidência”.

•

Da mesma forma, o grupo de pesquisadores do CEPESP relacionado ao CepespData
fechou um acordo com o jornal Valor Econômico para publicação de 18 colunas semanais
sobre as eleições, tendo por base os dados armazenados no CepespData.

•

O grupo de pesquisadores do CepespData também tem feito intenso trabalho de divulgação do site entre os jornalistas de dados envolvidos com a cobertura das eleições de
2018. No mesmo sentido, será realizado um seminário por ano mesclando jornalistas e
acadêmicos para difundir o CepespData.

•

O interesse pelo CepespData e as análises que ele potencializa tem se mostrado crescente. Já está em andamento discussão de acordo com a Brown University para a continuidade do trabalho no site. Da mesma forma, a Fundação Brava financiará pesquisas a serem realizadas pela equipe do CEPESP sobre o financiamento das campanhas eleitorais
no Brasil. Finalmente, pesquisadoras da Escola de Direito São Paulo (Direito SP) estão
desenvolvendo projeto de pesquisa aplicada sobre “Democracia e Representação nas
Eleições de 2018”, que assume associação com pesquisadores do CEPESP e uso intensivo
dos dados do CepespData.

•

Do ponto de vista de ensino, este projeto seria o embrião de novo curso voltado a profissionais envolvidos em campanhas políticas e outros interessados.

OBJETIVO
•

Popularizar o acesso aos dados eleitorais e das carreiras dos políticos brasileiros, bem
como a análise e a visualização desses dados, por meio da criação de sistemas na internet
e aplicativos para celulares e tablets.

METODOLOGIA DA PESQUISA
•

Utilização de técnicas de Data Warehouse (DW) e de desenvolvimento de projetos de Business Inteligence (BI) para montar as bases de dados desde a carga até sua consulta final.

•

Em primeiro lugar, há um trabalho com o que é chamado de “big data vertical” ou “big
noise”. Lida-se com bancos de dados extensos (o resultado de cada um dos candidatos
em cada urna; todos os filiados dos partidos etc.), que apresentam ruído, pois os dados
não são perfeitamente “limpos”.

•

O segundo desafio metodológico que está sendo encarado refere-se ao que se convencionou chamar de “big data”, também denominado “big data horizontal”, para diferenciá-lo do “big data vertical”. Nesse caso, não se trata necessariamente de um número muito
grande de registros (ou linhas), mas sim de um grande número de campos. Na verdade,
não se sabe em princípio quais são os campos que devem compor a base de dados. Trata-se de um problema estatístico (com forte apelo bayesiano) a ser resolvido. Necessita-se
de técnicas de big data porque seguramente haverá lacunas na carreira dos políticos que
serão considerados. O processo de pareamento dos dados de filiação partidária com outras bases de dados, como, por exemplo a RAIS (Relação Anual de Informações Sociais)
deverá ser beneficiado com a utilização dessas técnicas.

•

Finalmente, para adicionar conteúdo aos dados do TSE, um grande esforço de georreferenciamento dos locais de votação está sendo empreendido. Os aplicativos tradicionais
de georreferenciamento (Google Maps e Here) são utilizados como insumos em um sistema mais poderoso que nos permite realizar essa tarefa com maior eficácia. Evidentemente
a construção dessa ferramenta (CepespData) resulta em um potencial muito maior de uso
para localizar as políticas públicas em geral. É possível associar dados sociodemográficos
aos locais de votação, uma informação que não está disponível em nenhuma outra base.

A partir dos dados coletados, vários artigos acadêmicos foram publicados ou estão em
vias de publicação. Cada artigo acadêmico gerado pela análise dos dados eleitorais e de
carreira dos políticos terá uma versão para um público mais amplo através de publicações na grande imprensa. Também será publicado um livro com a análise da composição
do secretariado de cada unidade da federação, além do Distrito Federal.

PESQUISAS

VISUALIZANDO A POLÍTICA PARTIDÁRIA:
ELEIÇÕES E CARREIRAS POLÍTICAS NO BRASIL

AUTORIA:
Ciro Biderman e George Avelino.
PESQUISADORES:
Jonathan Philips e Natália S. Bueno.
ORGANIZAÇÃO:
Centro de Política e Economia do Setor Público (CEPESP) da Escola de Direito de São
Paulo (Direito SP), Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP) e Escola de Economia de São Paulo (EESP).

RESULTADOS

APOIO:

•

Brown University, Fundo de Pesquisa Aplicada (FPA FGV), Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O sistema na internet já foi confeccionado e aberto ao público em geral em função da
decisão dos autores do projeto de realizar o “Desafio CepespData”.
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C

om mais de 70 anos de história, a Fundação Getulio Vargas tem acompanhado e contribuído para o desenvolvimento socioeconômico do
Brasil, seja pela formação de algumas das principais lideranças na-

EM 2018

cionais, pela divulgação de índices econômicos que auxiliam na tomada de
decisões por gestores públicos e da iniciativa privada, ou pelas pesquisas desenvolvidas que norteiam a adoção de diversas políticas públicas capazes de
transformar a sociedade. Todo esse trabalho coloca a FGV como um dos principais think tanks mundiais.
A preocupação da FGV é, portanto, ser, permanentemente, uma instituição percursora, tanto para os seus alunos como para a sociedade de uma
forma geral. Isso se reflete no seu dia a dia, com o inquietante olhar dos seus
profissionais para a busca pela inovação e pelo pioneirismo nas suas áreas
de atuação.
Essa busca incessante por estar na vanguarda tornou a FGV referência em
educação no país e no exterior com os seus cursos de graduação e pós-graduação (mestrado profissional, mestrado acadêmico e doutorado) e pela sua
forte e constante expansão pelo território nacional, por meio de instituições

6º think tank

conveniadas que ofertam cursos de educação executiva nos mais diversos foráreas como Administração Pública e de Empresas, Ciências Sociais, Direito,
Economia, Matemática Aplicada e Relações Internacionais.
As fronteiras do Brasil, no entanto, não são barreiras para a difusão e o
compartilhamento do conhecimento produzido nas suas escolas e centros de
pesquisa. Com uma produção acadêmica equiparável a das mais avançadas
instituições de ensino superior do mundo, a FGV é parceira de mais de 200
universidades e centros de pesquisas de renome em todo o globo.
Essa inquietude na busca pela produção e difusão do conhecimento é o
que move a FGV e a faz uma instituição inovadora, comprometida com o de-

Centro Cultural FGV

(centro de conhecimento)
entre os melhores do
mundo e líder na América
Latina pelo 2018 Global
Go To Think Tank Index
Report, elaborado
pela Universidade da
Pensilvânia.

A FGV EM 2018

matos nos quatro cantos do país. O seu vasto portfólio educacional abrange

senvolvimento nacional, pela formação de uma elite acadêmica, pela 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.

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (FGV)
Presidente:
Carlos Ivan Simonsen Leal
Vice-presidentes:
Sergio Franklin Quintella
Francisco Oswaldo Neves Dornelles (licenciado)

Líder no ranking
nacional segundo
o Índice Geral
de Cursos (IGC)
do Ministério da
Educação (MEC),
ocupando os três
primeiros lugares.

Nota máxima
para todas as
escolas avaliadas
no Guia do
Estudante (GE).

Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque (licenciado)
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Realização
do “Simpósio
Nacional de
Combate à
Corrupção”.

Eleita uma
das empresas
que melhor se
comunicam com
jornalistas pela
revista Negócios
da Comunicação.

Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública

A FGV EM 2018

Prêmio conquistado

Lançamento
do Portal FGV
em chinês.

Candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro

56

Promoção
do evento
“Diálogos
#EducaçãoJá –
Propostas para
o Estado do Rio
de Janeiro”.

Almoço em
homenagem
ao ministro do
Supremo Tribunal
Federal (STF),
Dias Toffoli.

Autoridades públicas e alta gestão da FGV
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3.181

88.673

livros editados.

alunos de educação
executiva e continuada.

4.841

alunos de graduação.

396

estudos e pesquisas
regulares e concluídos.

1.879

alunos de mestrado.

327

projetos de assessorias
técnicas.

443

817

58

produções intelectuais
de professores,
pesquisadores e técnicos.

180

eventos promovidos
e copromovidos.

A FGV EM 2018

FGV EM
NÚMEROS

alunos de doutorado.
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1.012.471
Total de engajamento nas Redes Sociais oficiais.

453.206
A FGV EM 2018

Total de conteúdos publicados nas Mídias Sociais
institucionais.

11.865.404
Minutos de vídeos assistidos no YouTube.

REDES SOCIAIS

2.416
Total de vídeos no YouTube.

3.456.146
Número de seguidores totais.

546.618
Total de novos seguidores nas Mídias Sociais.

328.191.135
Alcance total das publicações dos canais oficiais.
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ÁREAS DE ATUAÇÃO

ENSINO

A FGV atua em vários campos do conhecimento. Conheça as áreas da instituição:

CPDOC - Escola de Ciências Sociais
Direito Rio - Escola de Direito do Rio de Janeiro
Direito SP - Escola de Direito de São Paulo

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

EAESP - Escola de Administração de Empresas de São Paulo
EBAPE - Escola Brasileira de Administração Pública
e de Empresas

Assembleia Geral
Conselho Curador

SERVIÇOS, ÍNDICES
E PUBLICAÇÕES

Conselho Diretor
Presidência

EESP - Escola de Economia de São Paulo
EMAp - Escola de Matemática Aplicada
EPGE - EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças

Pró-reitoria de Ensino, Pesquisa
e Pós-Graduação

Editora

IDE - Instituto de Desenvolvimento Educacional

IBRE – Instituto Brasileiro
de Economia

IDT - Instituto de Desenvolvimento Tecnológico

Projetos

RI - Escola de Relações Internacionais
A FGV EM 2018

Vice-Presidências

PROGRAMAS ESPECIAIS

Câmara - Câmara FGV de Mediação e Arbitragem

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CDMC - Centro para o Desenvolvimento da Matemática
e Ciências
CERI - Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura

DCI - Diretoria de Controles Internos

Crescimento e Desenvolvimento - Centro de Estudos
de Crescimento e Desenvolvimento Econômico

DICOM - Diretoria de Comunicação e Marketing

DAPP - Diretoria de Análise de Políticas Públicas

DO - Diretoria de Operações

DGPE - Centro de Desenvolvimento da Gestão Pública
e Políticas Educacionais

DRH - Diretoria de Recursos Humanos
Rede de Pesquisa - Rede de Pesquisa
e Conhecimento Aplicado

DINT - Diretoria Internacional
Energia - Centro de Estudos de Energia

SB - Sistema de Bibliotecas

NPII - Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional

Superintendência de Controladoria

Social - Centro de Políticas Sociais

Tesouraria
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CPDOC

Casa Acervo CPDOC

ESCOLA DE CIÊNCIAS SOCIAIS
Diretor: Celso Castro
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 do país.
Anos mais tarde, em 2005, o CPDOC ampliou a sua atuação para o ensino,
criando a Escola de Ciências Sociais da FGV.
O CPDOC oferece bacharelado em Ciências Sociais, além de programas de
pós-graduação lato e stricto sensu.
Capa da Revista Estudos Históricos

EM 2018
•

Lançamento da exposição virtual sobre Getúlio Vargas.

•

Inclusão da Revista Estudos Históricos, classificada como Qualis A1 na
ENSINO

área de História pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes), nas duas principais plataformas de indexação de
periódicos científicos do mundo: Scopus, da Elsevier, e Web of Science,
da Clarivate Analytics.
•

Acervo histórico com mais de 2 milhões de documentos manuscritos, impressos e audiovisuais.

•

3º lugar no último ranking divulgado pelo Índice Geral de Cursos (IGC) do
Ministério da Educação (MEC).

•

Alcance de mais de 7 mil verbetes do Dicionário Histórico-Biográfico
Brasileiro.

•

75 alunos de graduação.

•

95 alunos de mestrado.

•

53 alunos de doutorado.

O CPDOC oferece
bacharelado
em Ciências
Sociais, além de
programas de
pós-graduação
lato e stricto
sensu.

Mais informações em fgv.br/cpdoc.

Site da exposição virtual sobre Getúlio Vargas
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Painel do evento “Seminário Direito e Desenvolvimento” com a ministra do STF, Cármen Lúcia, e o diretor da Direito Rio, Sérgio Guerra

DIREITO RIO

ESCOLA DE DIREITO DO RIO
DE JANEIRO
Diretor: Sérgio Guerra

A Direito Rio é
pioneira na sua
área de atuação,
tendo criado o
primeiro mestrado
em Direito da
Regulação do país.

Criada em 2002, a Direito Rio tem como objetivo inovar no ensino
jurídico, na pesquisa, na didática e no currículo de um curso
de Direito. O seu propósito maior é contribuir para a formação
de lideranças para pensar o Brasil a longo prazo.
Referência em ensino e pesquisa no Direito, visa à formação acadêmica e
executiva de profissionais de carreiras públicas e privadas. A Direito Rio possui uma biblioteca virtual própria e edita publicações que tratam do Direito
de forma multidisciplinar. Também é pioneira na sua área de atuação, tendo
criado o primeiro mestrado em Direito da Regulação do país.
A escola atua em múltiplas frentes, tais como graduação, pós-graduação
e cursos de educação continuada, e por meio de centros de pesquisa focados em questões que tratam a reforma do judiciário, tecnologia, economia e
meio ambiente. Possui, ainda, graduação em Direito com duplo diploma em
Administração, Ciências Sociais e Matemática, bem como Formação Comple-

ENSINO

Painel do evento “30 Anos de Constituição: Democracia, Instituições e Realidade” no Centro Cultural FGV

mentar em Administração, Ciências Sociais, Economia, Matemática e Relações Internacionais.

EM 2018
•

Promoção do evento “30 Anos de Constituição: Democracia, Instituições
e Realidade”.

•

Realização do “Seminário Direito e Desenvolvimento”, em Brasília.

•

Participação no CLS Brazil Forum, em Nova York (EUA).

•

1º lugar geral do país no XXV Exame de Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB).

•

Nota máxima no Guia do Estudante (GE).

•

Acordos de intercâmbio com 60 universidades estrangeiras renomadas,
tais como: Harvard, Yale, Columbia e NYU.

•

243 alunos de graduação.

•

40 alunos de mestrado.

Mais informações em fgv.br/direitorio.
Painel do evento CLS Brazil Forum com o professor da Direito Rio, Thiago Bottino
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DIREITO SP

ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO
Diretor: Oscar Vilhena Vieira
Criada em 2002, a Direito SP nasceu com o objetivo
de formar uma nova geração de juristas capazes de responder
às desafiadoras demandas da sociedade contemporânea.
A escola aposta em uma proposta pedagógica inovadora, preparando os
seus alunos para atuar nas esferas pública e privada por meio de um constante
diálogo com outros campos do conhecimento.
A Direito SP oferece programas de graduação, mestrado profissional, mestrado acadêmico e cursos de pós-graduação lato sensu em áreas como Direito
Empresarial, Direito Tributário e Propriedade Intelectual.

•

Criação do CEPI – Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação.

•

Criação do CeDHE – Centro de Direitos Humanos e Empresas.

•

Criação do Comitê de Diversidade.

•

Nota máxima no Guia do Estudante (GE).

•

Acordos de cooperação com mais de 40 instituições internacionais de pesquisa e ensino superior.

•

Aprovação do Doutorado em Direito e Desenvolvimento.

•

351 alunos de graduação.

•

205 alunos de mestrado.

Mais informações em fgv.br/direitosp.

Equipe do CEPI – Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação

ENSINO

EM 2018

A escola aposta
em uma proposta
pedagógica
inovadora,
preparando os seus
alunos para atuar
nas esferas pública
e privada.

Professor da Direito SP, Thiago Amparo, membro do Comitê de Diversidade
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Professor da EAESP e coordenador do mestrado, Gilberto Sarfati, na formatura

EAESP

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO
DE EMPRESAS DE SÃO PAULO
Diretor: Luiz Artur Ledur Brito
Criada em 1954, a EAESP é a escola mais internacionalizada
da América Latina, com mais de 100 parcerias com instituições
estrangeiras de renome internacional em todos os continentes.
É, ainda, reconhecida como um centro de alto nível na pesquisa
em Administração e na formação de líderes nas esferas
empresarial, governamental e acadêmica.
A EAESP é uma das poucas escolas de negócios do mundo e a primeira do
Brasil a possuir tripla acreditação internacional: Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), European Foundation for Management
Development (EFMD) e Association of MBAs (Amba).
Oferece cursos de graduação em Administração de Empresas e Administração Pública, bem como programas de educação executiva, além de mestrados e doutorados acadêmicos e profissionais. Alguns dos seus cursos são

A EAESP é
a escola mais
internacionalizada
da América
Latina, com mais
de 100 parcerias
com instituições
estrangeiras.

ENSINO

ministrados integralmente na língua inglesa.

EM 2018
•

Formatura da 1ª turma do maior mestrado profissional do Brasil.

•

Conquista do bicampeonato no GM Xperience.

•

Inauguração do Espaço Santander no Diretório Acadêmico.

•

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

Espaço Santander

•

Nota máxima no Guia do Estudante (GE).

•

2.297 alunos de graduação.

•

640 alunos de mestrado.

•

222 alunos de doutorado.

•

490 alunos de pós-graduação lato sensu.

Mais informações em fgv.br/eaesp.

Equipe vencedora no GM Xperience
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EBAPE

Ex-aluna do MEX, Rosmari Capra Sales, e professora da EBAPE, Marisol Rodriguez Goia, premiadas pela Anpad

ESCOLA BRASILEIRA
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
E DE EMPRESAS
Diretor: Flavio Vasconcelos
Criada em 1952, a EBAPE tem como objetivo produzir
e disseminar conhecimento, além de promover o incentivo
à pesquisa e formação de profissionais qualificados para atuar
em posições de liderança nas áreas pública e privada, bem
como na área acadêmica. Pioneira, foi a primeira escola de
Administração do Brasil e da América Latina.
A EBAPE oferece cursos nas áreas de Administração em nível de graduablica (MAP) e de Empresas (MEX), e mestrado acadêmico e doutorado (MSc
& PhD). Possui programas oferecidos integralmente em inglês – MSc & PhD
e Double-Degree com a Catolica-Lisbon e International Masters Program in
Practicing Management (IMPM) –, acreditação internacional EQUIS-EFMD,
além de dezenas de parcerias estratégicas e de intercâmbio de alunos.

Pioneira, foi
a primeira
escola de
Administração
do Brasil e da
América Latina.

ENSINO

ção (a distância e presencial), mestrados profissionais em Administração Pú-

EM 2018
•

Premiação da pesquisa do MEX pela Associação Nacional de Pós-gradua-

Professor Henry Mintzberg na palestra

ção e Pesquisa em Administração (Anpad).
•

Palestra com o professor Henry Mintzberg, da McGill University (Canadá).

•

Prêmio Melhor Artigo (Best Paper) no 2017 Globe Robert J. House Best
Research Paper Award.

•

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

•

Nota máxima no Índice Geral de Cursos (IGC) do Ministério da Educação
(MEC).

•

Obtenção da acreditação AACSB Internacional.

•

1.005 alunos de graduação a distância (EaD).

•

204 alunos de graduação presencial.

•

298 alunos de mestrado.

•

38 alunos de doutorado.

Mais informações em fgv.br/ebape.
Professores da EBAPE, Rafael Goldszmidt, Juliana Mansur e Filipe Sobral,
premiados no 2017 Globe Robert J. House Best Research Paper Award
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EESP

ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO
Diretor: Yoshiaki Nakano

I Encontro Brasileiro de Data Science

Fundada em 2004, a EESP tem como objetivo contribuir
para o desenvolvimento do país por meio do conhecimento
da realidade brasileira e do fortalecimento da identidade nacional.
A escola é um centro de excelência em pesquisa e ensino de Ciências Eco-

I Encontro Brasileiro de Data Science

nômicas no Brasil, sendo assim reconhecida pelas mais diferentes organizações nacionais e internacionais. É, no Brasil, a escola com o maior número de
citações recebidas, de acordo com o Google Scholar.
A escola oferece cursos de graduação, cursos de aperfeiçoamento, pós-graduação lato sensu, mestrado profissional, mestrado acadêmico e doutorado.

A escola é um centro de
excelência em pesquisa
e ensino de Ciências
Econômicas no Brasil,
sendo assim reconhecida
pelas mais diferentes
organizações nacionais
e internacionais.

•

Realização do I Encontro Brasileiro de Data Science.

•

Promoção do seminário “Perspectivas Econômicas e Políticas em 2019”.

•

Primeira instituição de ensino do Brasil a se tornar parceira da Ripple na

ENSINO

EM 2018

produção de estudos e pesquisas em blockchain, criptomoedas e pagamentos digitais.
•

Parceria com o Parque Ecológico de São José dos Campos.

•

147 alunos de graduação.

•

265 alunos de pós-graduação lato sensu.

•

277 alunos de mestrado.

•

32 alunos de doutorado.

Mais informações em fgv.br/eesp.

I Encontro Brasileiro de Data Science no Auditório FGV 9 de Julho
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EMAp

ESCOLA DE MATEMÁTICA APLICADA
Diretor: César Camacho
Em consonância com a missão da Fundação Getulio Vargas,
a EMAp vem consolidando a sua estratégia de tornar-se
uma instituição de excelência em Matemática Aplicada,
com grupos de pesquisa destacados em áreas de Matemática
importantes para o país.
Caracteriza a escola o seu foco em aplicações a questões da vida real que
possam ser modeladas com métodos matemáticos.

Workshop “Introduction To Data Science Bootcamp” no Centro Cultural FGV

EM 2018
•

Realização do Financial Mathematics Team Challenge Brazil.

•

Lançamento do site sobre a Copa do Mundo 2018.

•

Organização do Workshop “Introduction To Data Science Bootcamp” (Rio

•

ENSINO

de Janeiro e São Paulo).
1º lugar no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) entre
instituições privadas de Matemática e 3º lugar em todo o Brasil.
•

Convênios e parcerias: Institut National de Recherche en Informatique et
en Automatique (Inria), Instituto Militar de Engenharia (IME), Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa),
Instituto Nacional de Segurança Pública (INSP) e Universidade de São

Site sobre a Copa do Mundo 2018

Paulo (USP).
•

79 alunos de graduação.

•

26 alunos de mestrado.

Mais informações em fgv.br/emap.

Caracteriza
a escola o
seu foco em
aplicações
a questões
da vida real.

Participantes do Financial Mathematics Team Challenge Brazil
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Aluno da EPGE, Pedro Feijó de Moraes, que conquistou o 1º lugar da Anpec

EPGE

EPGE ESCOLA BRASILEIRA
DE ECONOMIA E FINANÇAS
Diretor: Rubens Penha Cysne
Criada em 1961, a EPGE tem como objetivo contribuir para
o ensino e a expansão do conhecimento na área de Economia.
Desde a sua fundação, tem formado grande parte dos mais renomados
economistas brasileiros. Por meio dos seus professores e alunos, também tem
contribuído, efetivamente, para o desenvolvimento nacional.
A escola oferece cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu em
Ciências Econômicas.

EM 2018
•

1º lugar nacional no Índice Geral de Cursos (IGC) do Ministério da Educação
(MEC), entre mais de 2 mil instituições de educação superior (IES) no país.

•

ENSINO

Desde a sua
fundação, tem
formado grande
parte dos mais
renomados
economistas
brasileiros.

1º lugar no exame nacional da Associação Nacional dos Centros de Pós-graduação em Economia (Anpec) pelo segundo ano consecutivo.

Painel do evento “Mulheres, Empresas e o Direito 2018” na Sede FGV

•

Seminário Banco Mundial “Mulheres, Empresas e o Direito 2018”.

•

Seminário “Missões Religiosas e Educação Básica no Brasil”.

•

1º Departamento de Economia na América Latina segundo o ranking
de Tilburg.

•

1º lugar no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade)
pela segunda vez nas quatro avaliações já feitas pelo Ministério da Educação (MEC).

•

Nota máxima no Guia do Estudante (GE).

•

188 alunos de graduação.

•

168 alunos de mestrado.

•

37 alunos de doutorado.

Mais informações em fgv.br/epge.

Painel do evento “Missões Religiosas e Educação Básica no Brasil” na Sede FGV
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IDE

Rebecca Villagrán Seoane e Kelly Barros, representantes da FGV no Prêmio Top of Mind de RH

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL
Diretor: Rubens Mario Alberto Wachholz
Criado em 2003, o IDE tem como objetivo elaborar programas
de educação executiva que respondam aos desafios de um mercado
em constante transição. A área combina a expertise das escolas
e centros de pesquisas da FGV com a inovação e visão prática
necessárias para todos os níveis de uma carreira profissional.
O instituto é composto pelas seguintes áreas: Diretoria dos Núcleos Rio
niada, Diretoria de Cursos Corporativos, Diretoria de Gestão Acadêmica, Diretoria de Planejamento, Controle e Informação, Programa de Certificação de
Qualidade, Superintendência de Serviços e Superintendência de Arquitetura
de Negócios.
Com presença nacional e portfólio variado, o IDE possui cursos nas modalidades presenciais, a distância, blended e customizado, que incluem cursos de
MBA e curta e média duração, além de diversos outros.

A área combina
a expertise das
escolas e centros
de pesquisas
da FGV com a
inovação e visão
prática necessárias
para todos os níveis
de uma carreira
profissional.

ENSINO

de Janeiro e Brasília, Diretoria do Núcleo São Paulo, Diretoria da Rede Conve-

EM 2018
•

Conquista do “Prêmio Marco Maciel: Ética e Transparência entre o Público
e o Privado”.

•

Conquista do Prêmio “Top of Mind de RH” (categoria E-learning) para o
FGV Online pela 13ª vez consecutiva.

•

Lançamento dos novos cursos C-Level.

•

970 mil inscritos e 523 mil declarações de conclusão emitidas nos cursos
gratuitos do FGV Online.

•

Mais de 79 mil alunos passaram pelos cursos de educação executiva do IDE.

•

Unidades presentes nacionalmente em 114 municípios.

Mais informações em fgv.br/educacao-executiva.

Prêmio Marco Maciel: Ética e Transparência entre o Público e o Privado
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IDT

Instalações do IDT

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO
Diretor: Flavio Vasconcelos
O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico foi criado em 2018,
com objetivo de oferecer cursos para profissionais que desejam
conhecer novas ferramentas e técnicas de gestão e que buscam
a rápida aplicação do aprendizado no mercado de trabalho.
Conta com um corpo docente nas áreas das disciplinas que orientam e
capacitado para atuar em educação a distância.
Oferece cursos de graduação tecnológica em Gestão Comercial, Gestão
Financeira, Processos Gerenciais, Gestão Pública e Marketing.

EM 2018
•

Credenciamento com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC).

•

1.005 alunos de graduação.

ENSINO

O IDT conta com um
corpo docente nas
áreas das disciplinas
que orientam
e capacitado para
atuar em educação
a distância.

Mais informações em fgv.br/graduacao-tecnologica.

Instalações do IDT
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RI

ESCOLA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Diretor: Celso Castro
A Escola de Relações Internacionais oferece um programa
de estudos para quem tem interesse em seguir carreiras globais
e, portanto, precisa adquirir habilidades e competências
profissionais para ambientes de trabalho internacionalizados.
O treinamento inclui o desenvolvimento de capacidade analítica
aliado a uma sólida trilha de cursos de métodos e de ciência
de dados.

Apresentação da nova graduação em Relações Internacionais no Auditório FGV 9 de Julho

A escola utiliza uma metodologia única, que combina rigor acadêmico e
treinamento prático, além de oferecer oportunidades de intercâmbio, imersões
e estágios no exterior ainda durante a graduação.
Oferece curso de graduação em São Paulo e cursos de pós-graduação lato
sensu em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília.

•

Lançamento da graduação em Relações Internacionais.

•

Abertura da 11ª turma do MBA em Relações Internacionais no Rio de Ja-

ENSINO

EM 2018

neiro, da 6ª turma do programa em São Paulo e da 2ª em Brasília.
Mais informações em fgv.br/ri.

A escola utiliza
uma metodologia
única, que combina
rigor acadêmico e
treinamento prático.
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EDITORA
Diretora: Marieta de Moraes Ferreira
Criada em 1974, a Editora tem como objetivo publicar e divulgar
obras de diversas áreas do conhecimento, colaborando para
a melhoria da educação no Brasil.
O seu catálogo abrange áreas como: Administração, Economia, Direito,
Sociologia, Filosofia, Ciência Política e História, privilegiando e incentivando
autores da FGV, bem como pensadores da comunidade acadêmica de todo o
país e do exterior.
A Editora é influente no meio, comparecendo sempre nas feiras de livros
mais importantes do Brasil, como a Bienal Internacional do Livro.

•

SERVIÇOS, ÍNDICES E PUBLICAÇÕES

EM 2018
Lançamentos dos livros Novas Medidas contra a corrupção, Volta ao poder: a correspondência entre Getúlio Vargas e a filha Alzira e O Brasil mudou mais do que você pensa.
•

Início de empréstimo de e-books no Sistema de Bibliotecas FGV.

•

87 títulos publicados, sendo:
- 6 novas edições;
- 43 novos livros;

•

- 53 e-books e
- 38 reimpressões.

•

Total de 78.073 exemplares.

Mais informações em: fgv.br/editora.

A Editora é
influente no meio,
comparecendo
sempre nas feiras
de livros mais
importantes do
Brasil, como a
Bienal Internacional
do Livro.
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IBRE

Presidente da FGV, Carlos Ivan Simonsen Leal, e diretor geral do IPECE, Flávio Ataliba, na assinatura do acordo

INSTITUTO BRASILEIRO
DE ECONOMIA

Diretor: Luiz Guilherme Schymura
Criado em 1951, o IBRE possui a missão de pesquisar, analisar,
produzir e disseminar estatísticas macroeconômicas e pesquisas
econômicas aplicadas de alta qualidade que sejam relevantes
para o aperfeiçoamento das políticas públicas ou da ação privada
na economia brasileira e que estimulem o desenvolvimento
econômico e o bem-estar social do país.
Entre as suas funções, estão a elaboração de preços de referência, estudos
e projeções setoriais, além da coleta mensal de preços e dados de natureza

SERVIÇOS, ÍNDICES E PUBLICAÇÕES

econômica junto a empresas parceiras.

EM 2018
•

Promoção da série, em parceria com o Estadão, “Os Economistas das
Eleições”.

•

Entre as suas funções,
estão a elaboração
de preços de
referência, estudos
e projeções setoriais.

Acordo com o IPECE para elaborar ferramenta para melhorar a gestão
pública do Ceará.

•

Lançamento do Portal da Inflação.

•

Líder em exposição de mídia da FGV.

•

Top 5 em projeções macroeconômicas na Bloomberg.

•

2.222.851 de preços pesquisados no ano.

•

80.160 questionários de sondagens aplicados no ano.

Mais informações em fgv.br/ibre.

Portal da Inflação
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PROJETOS
Diretor: Cesar Cunha Campos

AS FORÇAS ARMADAS E A FGV
As Forças Armadas Brasileiras têm, constantemente, aprimorado as suas atividades, promovendo uma grande transformação da
Defesa e, consequentemente, o aperfeiçoamento do desenvolvimento tecnológico para o Brasil, com a construção de submarinos (um
com propulsão nuclear), corvetas, caças de última geração, além do domínio dos meios cibernéticos. A FGV é uma parceira de longa
data das Forças Armadas com intuito de apoiá-las nessas iniciativas, tais como:

A Projetos é a unidade responsável pela geração e aplicação
do conhecimento técnico e acadêmico produzido nas escolas
e institutos de pesquisa da FGV.

Com escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo e Colônia, na Alemanha, a
Projetos conta com uma equipe de profissionais multidisciplinares, com mestrado e doutorado nas diversas áreas do conhecimento. Com essa equipe de
especialistas renomados, somada ao quadro acadêmico da FGV, a unidade é
responsável pela elaboração de importantes projetos de Assessoria Técnica,
Pesquisas Aplicadas, Exames e Avaliações Educacionais, Concursos Públicos,
Certificações, Mediação, Seminários, Congressos e Publicações Periódicas.
No ano de 2018, a FGV Projetos realizou 124 projetos de Assessoria Técnica
no Brasil e no exterior, 3 Exames, com destaque para o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) e o Exame de Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 5
Concursos, 3 Avaliações, 2 Certificações, 5 projetos de Mediação, 30 Seminários e Congressos, sendo 8 no exterior, e 12 Publicações.
Mais informações em: fgv.br/fgvprojetos.

CCE
Comitê de Cooperação Empresarial
Presidente: João Carlos de Luca
CEM
Centro de Economia Mundial
Diretor: Carlos Geraldo Langoni
O Comitê de Cooperação Empresarial (CCE) foi constituído em 1990 com
o objetivo de debater as implicações para o Brasil do processo de transformação da economia internacional. O CCE reúne representantes do setor privado para, por meio do Centro de Economia Mundial (CEM), estudar diferentes questões relacionadas à integração competitiva do Brasil como potência
emergente em ambiente externo dinâmico e desafiador, aproveitando a excelência da FGV como think tank.
Por meio da promoção de palestras, como o seminário “Reavaliação do
Risco Brasil” com a presença do presidente do Banco Central Ilan Goldfajn, o
CEM discute temas essenciais, tais como abertura da economia, fluxos financeiros e de capital, evolução do risco-país, inovação e tecnologia.

Programa de Desenvolvimento de Submarinos
O Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB)
foi desenvolvido, em 2008, por meio de um acordo para transferência de tecnologia entre Brasil e França, e tem como objetivo proteger o vasto patrimônio natural brasileiro, garantindo
a soberania do país no mar por meio de investimentos na força
naval e no desenvolvimento da indústria de defesa. A convite
da Marinha do Brasil, a FGV tem participado dessa iniciativa. A
Base Naval de Itaguaí é um complexo de 540 mil metros quadrados, localizado na Baía de Sepetiba, no município de Itaguaí, no
Rio de Janeiro. O acompanhamento e a fiscalização do projeto
e das instalações navais foram atribuídos à Diretoria de Obras
Civis da Marinha (DOCM), e a FGV ficou responsável, em um primeiro momento, por desenvolver e aplicar um modelo de análise
de conformidade de projetos e realizar o assessoramento nas
atividades que contemplavam o monitoramento estratégico de
projetos e a capacitação dos técnicos para aplicação da metodologia desenvolvida. Dando continuidade a essa parceria, foi
solicitado à FGV que estruturasse um trabalho complementar de
apoio ao PROSUB. O primeiro submarino, batizado de Riachuelo, foi lançado ao mar em dezembro de 2018, com a presença
do presidente da República do Brasil, do ministro da Defesa, do
comandante da Marinha e de outras autoridades.
Programa de Obtenção de Meios de Superfície
O Programa de Obtenção de Meios de Superfície (PROSUPER) é um dos programas prioritários da Marinha do Brasil e
contempla a obtenção de navios-escolta, navios-patrulha oceânicos e de um navio de apoio logístico. A principal ação do
PROSUPER foi o Projeto Corveta Classe Tamandaré - CCT, de
obtenção de quatro navios-escolta, e a FGV foi contratada para
dar o suporte ao projeto. Em dezembro de 2017, foi lançada Request for Proposal (RFP) para a contratação da obtenção, por
construção, das quatro primeiras CCT. Em junho de 2018, foi divulgada Short List contemplando os consórcios que apresentarão propostas finais, em 2019.
Projeto do Reator Multipropósito Brasileiro
O projeto do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB) visa dotar
o Brasil de uma infraestrutura estratégica para o desenvolvimento
nacional das atividades do setor nuclear nas áreas de aplicações
sociais, geração de energia elétrica e propulsão naval. A FGV foi
contratada para elaborar um estudo objetivando a formulação de
modelo de negócio autossustentável para a operação do RMB.

Treinamento e Aperfeiçoamento
•

MBA Executivo em Administração, Política e Estratégia

Desde 1999, a FGV desenvolve o MBA Executivo em Administração, Política e Estratégia em parceria com a ECEME.
O programa, com duração de um ano, é destinado a coronéis
selecionados e tem como objetivo capacitar gestores militares
para enfrentar os desafios organizacionais e administrativos impostos pelas suas funções e habilitar oficiais para o assessoramento aos mais altos escalões das Forças Singulares, do Ministério da Defesa e de Órgãos do Poder Executivo. O programa já
formou mais de 750 oficiais, dos quais foram promovidos 112 a
Generais. Ademais, egressos do MBA têm contribuído, ao longo
do tempo, com importantes áreas estratégicas de governo, assumindo papéis de destaque como ministros e secretários em
diversos âmbitos da formulação e implementação de políticas
públicas no país.
•

MBA Internacional de Estudos Políticos e Estratégicos

Desde 2015, a FGV desenvolve o curso de MBA Executivo
para oficiais superiores do Exército Brasileiro e de países amigos, na sua maioria, possuidores de pós-graduação stricto sensu
(mestrado e doutorado), em parceria com a ECEME. Este curso,
que proporciona a titulação “MBA Executivo em Administração:
Estudos Políticos e Estratégicos”, é inteiramente desenvolvido
em inglês e, até o momento, formou oficiais superiores de 23
países. Em 2019, deverá ser assistido por membros das Forças
Armadas de Camarões, Canadá, Colômbia, Índia, Irã, Japão, Portugal, Uruguai e Reino Unido. O curso contribui, assim, com as
ações estratégicas de inserção internacional do país, ao incrementar a participação e projetar a imagem do Brasil no exterior.
•

Curso de Empreendedorismo a nível de graduação
e pós-graduação

Pesquisa e Desenvolvimento

Um Memorando de Entendimento em 2015 entre o Instituto
Militar de Engenharia (IME) e a FGV possibilitou o intercâmbio
de professores, a promoção conjunta de eventos e as atividades
de pesquisa em temas de interesse comum, ocasionando inúmeros cursos comuns e atividades integradas. Em particular, muitos alunos do IME têm frequentado aulas e seminários em várias
escolas da FGV, e professores do IME têm dado aula na rede da
FGV. E, desde 2016, a FGV desenvolve com o IME o curso de Empreendedorismo, Setor Público e Setor Privado. É ministrado a
turmas mistas de alunos de ambas as instituições. Há uma combinação das capacidades tecnológica dos alunos do IME e administrativa dos da FGV. Os projetos de startups têm sido apresentados anualmente a uma plateia de possíveis investidores.

•

•

Fábrica de Munições
A Fábrica Almirante Jurandyr da Costa Müller de Campos da
Marinha do Brasil produz toda munição de médio e grosso calibre
por ela empregada. A FGV desenvolveu, para a EMGEPRON, estudo de análise de estratégias para o desenvolvimento da Fábrica.

•
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prestar assessoria técnica à organização acadêmica e prover cursos na área de gestão estratégica e de processos.
A UNIFA tem como objetivo promover o desenvolvimento
da Ciência Aeroespacial e capacitar, cultural e profissionalmente, os militares e civis do Comando da Aeronáutica.

A FGV realiza projeto de assessoria técnica para ampliação
da pesquisa e do desenvolvimento das Ciências Militares
na ECEME. Desde 2001, a ECEME conduz o seu Programa
de Pós-graduação em Ciências Militares.
A FGV assinou acordo de cooperação com a Universidade da Força Aérea (UNIFA) para compartilhar pesquisas,

MBA Executivo: Planejamento e Gestão Estratégicos

A FGV realiza, juntamente com a Escola de Comando e Estado Maior da Aeronáutica (ECEMAR), o MBA Executivo em Planejamento e Gestão Estratégicos, parte do processo de formação
dos oficiais de comando da FAB. O projeto abrange todo o território nacional, on-line, com 171 alunos.
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Assessorando instituições públicas e privadas há mais de 30 anos, a Projetos atua nas áreas de Economia e Finanças, Gestão e Administração, Direito
e Políticas Públicas. A unidade possui expertise para soluções de assuntos estratégicos, voltados para o desenvolvimento nacional e internacional, no que
tange as questões socioeconômicas, difundindo conhecimento em relação ao
desenvolvimento nacional do Brasil e a sua inserção no mundo globalizado.

DCI
Diretoria de Controles Internos
Diretora: Maria Alice da Justa Lemos
Criada em 2016, a DCI é a unidade responsável por implantar e monitorar
o Sistema de Controles Internos e de Conformidade FGV. Essa diretoria tem
como meta promover a eficiência e a eficácia da gestão por meio do alcance
dos objetivos estratégicos e da gestão dos riscos, além de garantir a conformidade com as leis e normas aplicáveis.

DICOM

REDE DE PESQUISA
Rede de Pesquisa e Conhecimento Aplicado
Diretora: Goret Pereira Paulo
A Rede de Pesquisa foi criada em 2016 com o objetivo de incentivar o
desenvolvimento de pesquisas aplicadas com excelência, alto impacto e elevado grau de inovação colaborando, dessa forma, para a missão da instituição. Para alcançar este objetivo a unidade tem aproximado as atividades de
pesquisa dos setores público e privado e incentivado a formação de redes de
pesquisa no Brasil e no exterior. A Rede de Pesquisa também contribui para
a disseminação do conhecimento produzido pelas escolas e pelos centros de
pesquisa da FGV.

Diretoria de Comunicação e Marketing
Diretor: Marcos Henrique Facó

DO
Diretoria de Operações
Diretor: Mario Rocha Souza
A Diretoria de Operações é área responsável pela administração patrimonial, tecnologia da informação e de registro acadêmico.

SB
Sistema de Bibliotecas FGV
Diretora: Marieta de Moraes Ferreira
O SB - Sistema de Bibliotecas FGV tem como objetivo central promover a
integração, modernização e inovação das bibliotecas da instituição, além da
sinergia entre essas bibliotecas e unidades da FGV, com foco na formação e
qualificação do acervo acadêmico. Criado em 2012, compreende as bibliotecas Mario Henrique Simonsen (BMHS), situada no Rio de Janeiro; Karl A. Boedecker (BKAB), em São Paulo; a Biblioteca de Brasília; e a Biblioteca Digital.

ADMINISTRAÇÃO GERAL

A DICOM é a área responsável pela comunicação e marketing da Fundação
Getulio Vargas, zelando pela solidez da marca FGV e pela manutenção da sua
credibilidade junto aos públicos interno e externo. Tem como missão fortalecer a sua identidade no Brasil e no exterior, posicionando-a como sinônimo
de tradição, inovação, pioneirismo, desenvolvimentismo, referência e técnica.

O Sistema também tem, como ações permanentes, a criação de políticas
que facilitem o modus operandi de pesquisadores e alunos acerca da pesquisa
bibliográfica, bem como a valorização e expansão da produção e memória
acadêmica da FGV, aumentando a visibilidade dos pesquisadores.
Mais informações em fgv.br/bibliotecas.

DRH
Diretoria de Recursos Humanos
Diretor: Luiz Carlos Ranna

SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLADORIA

A DRH tem como atribuições assessorar a Administração Superior com informações que auxiliem na tomada de decisões gerenciais e estratégicas, contribuir para a integração entre as áreas da instituição e desenvolver atividades que agreguem novos valores em busca de capacitação, desenvolvimento
e bem-estar dos seus colaboradores, e à gestão dos seus registros. Com isso,
procura assegurar a confidencialidade dos processos e informações, manter a
excelência no atendimento e garantir a satisfação dos clientes interno e externo.

Superintendente: Jacques Maidantchik Junior
A Controladoria é a área da FGV responsável por fornecer informações
financeiras precisas e tempestivas aos gestores da organização, colaborando
para a eficácia das suas decisões sob os aspectos financeiro e econômico.

TESOURARIA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO, PESQUISA
E PÓS-GRADUAÇÃO
Diretor: Antonio de Araújo Freitas Junior
A Pró-reitoria tem como objetivo orientar as escolas sobre assuntos ligados
à regulação, à gestão acadêmica e à utilização de novas tecnologias, além de
manter atualizada a Alta Direção da FGV sobre as demandas regulatórias, nacional e internacional, nas áreas de ensino, pesquisa e pós-graduação. Também
cabe à área acompanhar o desempenho acadêmico e promover a sinergia entre
as escolas, os seus pesquisadores, em especial, os programas em rede.
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Tesoureiro: Jorge Ricardo Ferreira Guilherme
A Tesouraria da FGV é o órgão responsável pela movimentação e pelo
controle da integridade das contas-correntes e aplicações financeiras da instituição, em consonância com as deliberações da Presidência e do Conselho
Diretor da FGV, e pela coordenação das atividades de contas a receber, pagamentos e inadimplência.
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Câmara FGV de Mediação e Arbitragem
Diretor: Julian Chacel
A partir da Lei nº 9.307/96, que renova a arbitragem institucional no Brasil,
a FGV constituiu uma Câmara de Arbitragem, que tem como principal função
administrar e monitorar o procedimento arbitral, garantindo que todas as suas
fases e prazos sejam cumpridos de acordo com a lei. Além disso, uma nova
função da Câmara é a mediação, que prevê um acordo entre as partes em
conflito com o auxílio de um terceiro. A fase de mediação pode anteceder a de
arbitragem e, caso o acordo seja aceito pelas partes, torna-se desnecessária
a arbitragem.
Presidida pelo presidente da FGV, a Câmara possui dois diretores, assim
como um presidente da Comissão de Arbitragem, tal como previsto no regulamento, e um corpo permanente de árbitros formado por pessoas de reconhecida capacitada técnica e ilibada reputação, além de professores das escolas
da FGV nos campos de Direito, Economia e Administração.
Em 2018, a Câmara foi habilitada pela Procuradoria Geral para administrar
arbitragens em que o Estado do Rio de Janeiro é parte.
Mais informações em fgv.br/camara.

CDMC
Centro para o Desenvolvimento da Matemática e Ciências
Diretor: César Camacho
Criado em 2017, o CDMC nasceu com a missão de identificar jovens talentos medalhistas da Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas
(OBMEP), entre outras olimpíadas nacionais, e que sejam oriundos de escolas
públicas brasileiras, especialmente daquelas não seletivas, com a finalidade de
estimulá-los a seguir estudos de graduação e pós-graduação na FGV, de maneira a enriquecer o corpo de cientistas e profissionais de avançada formação
de que o país necessita.
Também visa mapear as escolas públicas de excelência, não seletivas, reveladas pelos seus índices de desempenho do Ministério da Educação (MEC) e
nas olimpíadas de conhecimento, de maneira a contribuir na capacitação dos
seus professores, no aprimoramento da gestão escolar e na preparação dos
seus alunos.
Em 2018, o CDMC conseguiu recrutar mais de 100 participantes para o
Vestibular FGV, selecionados a partir das olimpíadas nacionais de Matemática.

logística, mobilidade urbana, água e saneamento, entre outros. Essas indústrias são
acompanhadas e analisadas especialmente sob as dimensões de regulação, governança, financiamento de longo prazo e alocação de riscos, modelagem de concessões e parcerias público-privadas.
O centro ainda conta com parceiros nacionais e internacionais, como as agências reguladoras, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e
a Florence School of Regulation.
Em 2018, o CERI foi reconhecido com a premiação de melhor trabalho de regulação
no Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica – SENDI 2018.
Mais informações em fgv.br/ceri.

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO
Centro de Estudos de Crescimento e Desenvolvimento Econômico
Diretores: João Victor Issler e Pedro Cavalcanti Ferreira
O Crescimento e Desenvolvimento é um centro da FGV dedicado aos estudos na
área de crescimento e desenvolvimento econômico e recursos naturais. As suas pesquisas privilegiam a economia brasileira, com base nos conhecimentos teóricos e
experiências acumuladas, principalmente nas duas últimas décadas, utilizando comparações com exemplos bem-sucedidos de economias desenvolvidas e emergentes.
Durante o ano 2018, o centro se concentrou na divulgação, para a mídia e grande público, de ideias importantes para o crescimento do país – muitas delas originadas em pesquisas dos seus membros –, na publicação das suas pesquisas e no
desenvolvimento de novas pesquisas. No período, o centro publicou mais de 20
artigos na grande imprensa, além de inúmeras entrevistas e artigos acadêmicos em
livros e periódicos sobre temas centrais para o desenvolvimento e bem-estar.

PROGRAMAS ESPECIAIS

CÂMARA

Ainda no ano, o centro ampliou o seu escopo com a criação do FGVnest - Núcleo de Estudos em Startups, Inovação, Venture Capital e Private Equity, iniciativa
pioneira que visa contribuir ativamente com o ecossistema empreendedor de alto
impacto do país.
Mais informações em fgv.br/crescimento.

DAPP
Diretoria de Análise de Políticas Públicas
Diretor: Marco Aurelio Ruediger
A Diretoria de Análise de Políticas Públicas é um centro de pesquisa social aplicada pioneiro no desenvolvimento de metodologias de análise política e de polí-

CERI
Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura
Diretora: Joisa Campanher Dutra
O CERI produz pesquisa aplicada para o desenvolvimento dos serviços
de infraestrutura no Brasil. Para atingir esse objetivo, conta com uma equipe
multidisciplinar que contribui ativamente para gerar e difundir conhecimento
sobre temas relevantes para o avanço dos setores de energia, transportes e
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ticas públicas por meio de redes sociais e tecnologias da informação. A unidade
tem como missão promover accountability das políticas públicas e dos seus efeitos,
contribuindo para a transparência e o debate público em uma sociedade em rede e
reforçando o diálogo entre o Estado e a sociedade.
Em 2018, o centro teve um importante papel nas eleições 2018, tendo criado
a Sala de Democracia Digital, que fez o monitoramento do debate público nas
redes sociais.
Mais informações em fgv.br/dapp.
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Centro de Desenvolvimento da Gestão Pública
e Políticas Educacionais
Diretor: Henrique Paim
Criado em 2018, o DGPE tem como objetivo promover o desenvolvimento da
gestão dos municípios, bem como apoiar os sistemas de ensino na melhoria da gestão educacional, em linha com a missão da Fundação Getulio Vargas de promover
o desenvolvimento econômico e social do Brasil.
No ano, o centro realizou importantes projetos, sendo um dos destaques o assessoramento da construção do “Documento Curricular do Território Maranhense
para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental”. Esse processo foi planejado por
diferentes atores, como gestores e técnicos da Secretaria da Educação do Estado
(SEDUC-MA), da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME-MA), do Conselho Estadual de Educação (CEE-MA) e da União Nacional dos
Conselhos Municipais de Educação (UNCME-MA), com o apoio técnico do DGPE.
Ainda em 2018, o centro foi contratado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para desenvolvimento de dois estudos que analisarão as soluções de
Sistemas Integrados de Gestão Educacional (Sigeds) no nível da educação básica
(creche, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio) disponíveis no mercado.
Analisará, ainda, o funcionamento, nível de desenvolvimento, pontos fortes e desafios, caminho crítico e os custos estimados para fortalecer os Sigeds do estado do
Espírito Santo, do município de Florianópolis e da província de Córdoba (Argentina). Esse trabalho faz parte de um estudo realizado pelo BID em toda a América Latina e Caribe, sendo, no Brasil e na Argentina, a FGV responsável pela sua aplicação.

DINT

fomentar o posicionamento estratégico da FGV na área energética, fortalecendo
o seu reconhecimento como um dos principais think tanks do setor.
Em 2018, o centro elaborou diversos projetos como: P&D de Rota Tecnológica e
o evento internacional “Encontro dos Brasileiros em Houston”, OTC 2018.
Mais informações em: fgv.br/fgvenergia.

NPII
Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional
Diretor: Renato Galvão Flôres Junior
O NPII tem como objetivo produzir conteúdo sobre questões envolvendo sempre uma dimensão internacional, com a finalidade de abrir mercados e parcerias no
exterior para a FGV, bem como trazer soluções inteligentes, ideias e investimentos
de fora para o país.
O núcleo gera conhecimento sobre temas internacionais importantes ou da atualidade, considerados essenciais para os interesses brasileiros. Trata-se de uma unidade enxuta, contando com uma pequena equipe de técnicos – aproximadamente,
metade de origem internacional – e um grupo de consultores especiais de alto nível, entre executivos de renome, embaixadores, ex-ministros de Estado e diretores
de grandes empresas de serviços públicos.
Em 2018, promoveu e participou de importantes eventos, como, no Brasil, a
conferência internacional do FGV IIU Jean Monnet Network on Atlantic Studies, no
Rio de Janeiro, e, na França, a inauguração do Paris Peace Forum, durante as celebrações do armistício em Paris.

PROGRAMAS ESPECIAIS

DGPE

Mais informações em fgv.br/iiu.

Diretoria Internacional
Diretor: Bianor Scelza Cavalcanti
Criada em 2009, a DINT tem como missão apoiar a estratégia de internacionalização da Fundação Getulio Vargas, com o intuito de contribuir para o reconhecimento da instituição como referência de ensino e think tank mundial. Entre os seus
objetivos, estão a prospecção, o mapeamento, a orientação, a recomendação e o
aproveitamento de oportunidades em diversos locais do mundo priorizados pela
Presidência e em apoio subsidiário às demais unidades da instituição.
Em 2018, a DINT teve importantes iniciativas, como a coordenação do grupo
mundial de think tanks do G20.
Mais informações em fgv.br/dint.

ENERGIA
Centro de Estudos de Energia
Diretor: Carlos Otavio de Vasconcellos Quintella

SOCIAL
Centro de Políticas Sociais
Diretor: Marcelo Neri
O Centro de Políticas Sociais busca contribuir para o desenvolvimento inclusivo
brasileiro, conectando a pesquisa aplicada ao debate na sociedade e à implantação de políticas públicas. Abordando de maneira integrada os temas sociais mais
candentes do cenário brasileiro, atua em prol da difusão de conhecimento e da
inspiração de novas práticas inclusivas. A unidade oferece treinamento e assessoria
especializada para projetos em diferentes áreas de atuação, em parceria com entidades governamentais, empresas e organizações da sociedade civil, situadas no
Brasil e no exterior.
Por meio da pesquisa empírica, em especial aquela baseada em grandes bases
de microdados públicos e por meio do desenho e avaliação de políticas públicas, o
centro acredita que pode identificar e promover novas transformações na sociedade. A abordagem alinha diversos atores e instrumentos de atuação no sentido de
aprimorar, de forma holística, diferentes dimensões da vida da população.

lio Vargas – tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre questões energé-

Em 2018, o centro obteve reconhecimento por meio da premiação do diretor
Marcelo Neri pelo Instituto Trata Brasil.

ticas, de forma interdisciplinar, nos campos da Administração Pública e Empre-

Mais informações em fgv.br/fgvsocial.

Criada em 2013, a Energia – Centro de Estudos de Energia da Fundação Getu-

sarial, Economia, Matemática Aplicada, Direito e Ciências Sociais. O seu intuito é
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CENTROS INTERDISCIPLINARES
CEPESP – Centro de Estudos em Política e Economia do Setor Público (2006)
Coordenação: George Avelino Filho
*Centro em rede com a FGV EAESP, FGV EESP e FGV EBAPE

LHuD – Laboratório de Humanidades Digitais (2016)
Coordenação: compartilhada por todos os membros da equipe
Núcleo de Audiovisual e Documentário (2006)
Coordenação: Adelina Novaes Cruz, Arbel Griner e Thaís Blank

FGVcemif – Centro de Estudos de Microfinanças e Inclusão Financeira (2007)

Direito Rio

Coordenação: Lauro Emilio Gonzalez Farias

CJUS – Centro de Justiça e Sociedade (2004)

*Centro em rede com a FGV EAESP e FGV EESP

Coordenação: Michael Freitas Mohallem

NFC – Núcleo de Finanças Comportamentais (2014)

CPDE – Centro de Pesquisa em Direito e Economia (2009)

Coordenação: William Eid e Ricardo Ratner Rochman

Coordenação: Antônio José Maristrello Porto

*Centro em rede com o FGVcef da FGV EAESP e FGV EESP

•

Núcleo de Estudos Avançados em Regulação do Sistema Financeiro (2018)
Coordenação: Antônio José Maristrello Porto

•

Programa Brasil-China (2017)
Coordenação: Evandro Menezes de Carvalho

•

PDMA – Programa de Direito e Meio Ambiente (2009)
Coordenação: Antônio José Maristrello Porto

CENTROS INTRAUNIDADES
CPDOC
Centro de Relações Internacionais da FGV (2009)
Coordenação: Matias Spektor

CTS – Centro de Tecnologia e Sociedade (2003)
Coordenação: Ivar Alberto G. M. Lange Hartmann (Interino)

CENTROS DE ESTUDOS

FGV Opinião (2000)
Coordenação: Márcio Grijó Vilarouca
LAPES – Laboratório de Pensamento Social (2008)
Coordenação: João Marcelo Ehlert Maia e Bernardo Buarque de Hollanda
LECV – Laboratório de Estudos da Cultura Visual (2018)
Coordenação: Thais Blank
LEER – Laboratório de Estudos Étnico-Raciais (2017)
Coordenação: Ynaê Lopes dos Santos
LEH – Laboratório de Ensino de História (2013)
Coordenação: Américo Freire, Martina Spohr Gonçalves, Vivian Fonseca
e Ynaê Santos
LEI – Laboratório de Estudos sobre Instituições (2014)
Coordenação: Angela Moreira Domingues da Silva, Letícia Ferreira e Marco
Aurélio Vannucchi
LEM – Laboratório de Estudos sobre Militares (2010)
Coordenação: Celso Castro
LEP – Laboratório de Estudos Políticos (2009)
Coordenação: Américo Freire e Márcio Grijó Vilarouca
LESP – Laboratório de Estudos do Esporte (2013)
Coordenação: Bernardo Buarque de Hollanda, Jimmy Medeiros e Vivian Fonseca
LET – Laboratório de Estudos do Turismo (2008)
Coordenação: Celso Castro
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Centro de Direitos Humanos e Empresas (2013)
Coordenação: Flávia Scabin
Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação (2012)
Coordenação: Marina Feferbaum e Alexandre Pacheco
Grupo de Direito, Gênero e Identidade (2011)
Coordenação: Ligia Pinto Sica
Grupo Público (2017)
Coordenação: Carlos Ari Sundfeld
Núcleo de Direito dos Negócios do Mestrado Profissional (2014)

FGVcelog – Centro de Excelência em Logística e Supply Chain (2005)
Coordenação: Priscila Laczynski S. Miguel
FGVcenn – Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios (2004)
Coordenação: Edgard Roger Barki
FGVcepe – Centro de Estudos em Private Equity (2003)
Coordenação: Newton Monteiro de Campos Neto
FGVces – Centro de Estudos em Sustentabilidade (2003)
Coordenação: Mário Monzoni
FGVcev – Centro de Excelência em Varejo (2001)
Coordenação: Maurício Morgado

Coordenação: Mario Engler e Osny da Silva Filho

FGVcia – Centro de Tecnologia de Informação Aplicada (1992)

Núcleo de Direito, Economia e Governança (2013)

Coordenação: Alberto Albertin

Coordenação: Mariana Pargendler e Bruno Meyerhof Salama

FGVethics - Centro de Estudos em Ética, Transparência, Integridade
e Compliance (2019)

Núcleo de Direito Global e Desenvolvimento (2008)
Coordenação: Michelle Ratton e Salem Nasser
Núcleo de Direito Penal Econômico do Mestrado Profissional (2012)
Coordenação: Heloisa Estellita
Núcleo de Direito Tributário do Mestrado Profissional (2014)
Coordenação: Tathiane Piscitelli
Núcleo de Estudos Fiscais (2009)
Coordenação: Eurico Marcos Diniz De Santi
Núcleo de Estudos em Mercados e Investimentos (2012)

Coordenação: Ligia Maura Costa
FGVredes – Núcleo de Comunicação, Marketing e Redes Sociais Digitais (2012)
Coordenação: Eliane Pereira Zamith Brito
FGVsaúde – Centro de Estudos em Planejamento e Gestão de Saúde (1989)
Coordenação: Ana Maria Malik
Instituto de Finanças (2012)
Coordenação: João Carlos Douat
NEOP – Núcleo de Estudos em Organizações e Pessoas (2012)

Coordenação: Ary Oswaldo Mattos Filho e Viviane Muller Prado

Coordenação: Maria José Tonelli

Núcleo de Estudos sobre o Crime e a Pena (2005)

EBAPE

Coordenação: Maíra Rocha Machado e Marta Machado
Núcleo de Justiça e Constituição (2010)
Coordenação: Dimitri Dimoulis e Luciana Gross Cunha

EAESP
CEAPG – Centro de Estudos de Administração Pública e Governo (1989)
Coordenação: Fernando Burgos

CENTROS DE ESTUDOS

Direito SP

CBFR – Center for Banking and Finance Research in Rio (2016)
Coordenação: Patrick Behr e Lars Norden
CBR – Center for Behavioral Research (Centro de Pesquisas Comportamentais) (2013)
Coordenação: Eduardo Andrade
CEIPE – Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais (2016)
Coordenação: Claudia Costin

Centro de Inovação (2000)
Coordenação: Susana Carla Farias Pereira

EESP

CND – Centro de Estudos do Novo Desenvolvimento (2005)

C-MICRO – Centro de Estudos em Microeconomia Aplicada (2009)

Coordenação: Nelson Marconi

Coordenação: André Portela Fernandes de Souza

FGVcef – Centro de Estudos em Finanças (2002)

•

CLEAR – Centro de Aprendizagem em Avaliação e Resultados
para o Brasil e África (2015)
Coordenação: Lycia Lima

•

LEARN – Lab for Evaluation, Analysis and Research in Learning (2014)
Coordenação: Vladimir Pinheiro Ponczek

Coordenação: William Eid Júnior
FGVcei – Centro de Estudos em Competitividade Internacional (2014)
Coordenação: Maria Tereza Leme Fleury
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CCGI – Centro de Estudos do Comércio Global e Investimento (2010)
Coordenação: Vera Thorstensen
•

Núcleo de Modelagem (2010)
Coordenação: Lucas Ferraz

CEAS – Centro de Estudos do Atlântico Sul (2014)
Coordenação: Luiz Felipe de Alencastro
CEMAP – Centro de Estudos em Macroeconomia Aplicada (2004)
Coordenação: Emerson Fernandes Marçal
•

Núcleo do Observatório de Câmbio e Comércio (2012)
Coordenação: Emerson Fernandes Marçal

Centro MACRO Brasil (2013)
Coordenação: Marcelo Kfoury Muinhos
CEQEF – Centro de Estudos Quantitativos em Economia e Finanças (2008)
Coordenação: Pedro Luiz Valls Pereira
FGV Agro – Centro de Estudos do Agronegócio (2003)
Coordenação: Roberto Rodrigues
Observatório das Estatais (2017)
CENTROS DE ESTUDOS

Coordenador: Márcio Holland

EPGE
CEA – Centro de Economia Aplicada (2002)
Coordenação: Aloisio Araújo

IBRE

Economia Aplicada (2010)
Coordenação: Armando Castelar Pinheiro
•

Crescimento e Desenvolvimento Econômico
Coordenação: Fernando Augusto Adeodato Veloso, Armando Castelar,
Samuel Pessôa e Nelson Barbosa

•

Estudos do Setor Externo
Coordenação: Lia Valls Pereira

•

Estudos Monetários
Coordenação: José Júlio Senna

•

Infraestrutura
Coordenação: Armando Castelar

•

Mercado de Trabalho
Coordenação: Fernando de Holanda Barbosa Filho

•

Política Fiscal
Coordenação: José Roberto Rodrigues Afonso

•

Projeções e Estudos Macroeconômicos
Coordenação: Silvia Maria Matos

102

Relatório Anual 2018

103

INTERNACIONAL
104

Relatório Anual 2018

105

INSTITUIÇÕES DE ENSINO
SUPERIOR PARCEIRAS

Fonte: Diretoria Internacional (FGV DINT)

Finlândia | 1

Noruega | 2
Dinamarca | 2
Rússia | 3

Suécia | 3

Bélgica | 3

Alemanha | 23

Polônia | 3

Holanda | 5
Suíça | 3

República Tcheca | 1
Hungria | 1

Reino Unido | 14
Áustria | 2
Canadá | 12

Irlanda | 1
INTERNACIONAL

França | 21
Japão | 4
Espanha | 10

México | 4
Estados Unidos | 51

Itália | 10
Venezuela | 1

Coreia do Sul | 4

Portugal | 6

Colômbia | 1

Taiwan | 1

Turquia | 3
China | 9
Israel | 2

Equador | 1
Índia | 7
Peru | 3

Singapura | 2

Argentina | 4
Austrália | 3
África do Sul | 1

Nova Zelândia | 2

Chile | 3
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ÁFRICA DO SUL

ÁUSTRIA

COLÔMBIA

Emory University

University of Cape Town GSB UCT

IMC University of Applied Science Krems

Universidad Los Andes

Florida International University

ALEMANHA
Albert Ludwigs Universität Freiburg
Bucerius Law School - Hochschule fur
Rechtswissenschaft
EBS Universitat fur Wirtschaft und Recht

BÉLGICA
Université Catholique de Louvain
Université Libre de Bruxellas
University of Antwerp - School of Law

Frankfurt School of Finance and Management

COREIA DO SUL
Korea University
Ministério de Relações Exteriores da República
da Coreia
Sungkyunkwan University Business School
Yonsei University School of Business

Freie Universität Berlin

CANADÁ

German Institut of Global and Area Studies

HEC - Montreal

Global Public Policy Institute

McGill University

Hamburg School of Business Administration

Queen’s University

Hertie School of Governance

Université du Québec à Montréal

Institute for Law and Finance - ILF

Université Laval

Johannes Gutenberg University Mainz

University of British Columbia

Julius Maximilian University of Würzburg

University of Calgary

ESADE

Kühne Logistics University

University of Manitoba

IE Business School

Mannheim Business School

University of Montreal

Universidad Autónoma de Madrid

Max Planck Institute

University of Victoria - Peter B. Gustavson School

Universidad Carlos III de Madrid

Pforzheim University
Reutlingen University
TUM - Technische Universität München
Universität Hamburg
Universität Mannheim
Universität zu-Köln
Westfälische Wilhelms-Universität (Münster
University)
WHU Koblenz

of Business

Fordham University - School of Law
Georgetown University
Georgia Institute of Technology
Global Centre for the Responsibility to Protect
Gonzaga University - School of Law
Harvard Law School
Indiana University

DINAMARCA

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Copenhagen Business School CBS

Michigan State University

University of Copenhagen

New York University
Northeastern University

EQUADOR

Northwestern University

Universidad Andina Simon Bolivar

Pace Law School - Pace University

ESPANHA

Universidad Complutense de Madrid

Penn State Law
Pepperdine University
Purdue University
San Diego State University
Texas A & M
The University of Chicago
The University of Illinois

University of Western Ontario

Universidad de Cantabria

York University

Universidad Francisco di Victoria

The University of Texas at Austin

Universitat Autónoma de Barcelona (UAB)

The William and Flora Hewlett Foundation

Pontificia Universidad Catolica de Chile

Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona Tech

Tulane University

Universidad Adolfo Ibañez

Universitat Pompeu Fabra

CHILE

Universidad de Chile
ESTADOS UNIDOS

The University of North Carolina at Chapel Hill

University of California, Berkeley
University of California, Davis
University of California, San Diego
University of Florida

CHINA

ABCI Institute

Beijing Normal University

American University

China University of Political Science and Law

Arizona State University

Chinese Academy of Social Sciences - CASS

Babson College

FUDAN University - BRICS Studies Center

Boston University

Peking University School of Transnational Law

Brandeis University

Renmin University

BYU - Brigham Young University

University of Virginia - McIntire School
of Commerce

AUSTRÁLIA

The Hong Kong University of Science

Carnegie Endowment for International Peace

University of Wisconsin – Law School

Macquaire University

and Technology

Columbia University

Vanderbilt University

University of New South Wales

Tsinghua University

Cornell University

Woodrow Wilson International Center for Scholars

University of Sidney

Xiamen University

Duke University

Yale University

ARGENTINA
Universidad Austral
Universidad de San Andrés
Universidad Nacional de San Martín
Universidad Torcuato Di Tella
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University of Miami
University of Minnesota
University of San Diego
University of South Carolina
University of Southern California
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INTERNACIONAL

Vienna University of Economics and Business

FINLÂNDIA

Indian Institute of Management Bangalore IIMB

NORUEGA

REPÚBLICA TCHECA

Aalto University

Indian Institute of Management Calcutta IIMC

BI Norwegian School of Management

University of Economics, Prague

Institute for Defence Studies and Analyses

Norwegian School of Economics - NHH

Ecole Nationale d’Administration (ENA)
École supérieure de commerce de Pau - ESC PAU

Jindal Global Law School

EDHEC Business School

IRLANDA

EM Lyon

University College Dublin - Michael Smurfit

ESCP Europe

Graduate Business School

ESSEC Business School
Grenoble École de Management
HEC Paris - School of Management
Institut National de Recherche en Informatique
et en Automatique (INRIA)
Montpellier Business School
NEOMA Business School
Sciences Po Lille
Sciences Po Lyon

Universidad San Ignacio de Loyola

Tel Aviv University
POLÔNIA
ITÁLIA

Polish Institute of International Affairs

Fondazione Bruno Visentini

SWPS University of Social Sciences
and Humanities

International University College of Turin
Libera Università Internazionale degli Studi

Warsaw School of Economics

Sociali Guido Carli (LUISS)

Université d´Auvergne

Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC)

Université Paris - Dauphine

Universitá Commerciale Luigi Bocconi

Université Paris - Sorbonne

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Université Paris 2 Panthéon-Assas

Universitá Degli Studi di Salerno

Université Toulouse 1 Capitole

Università Degli Studi di Torino

University of Strasbourg

Università di Pavia

HOLANDA

JAPÃO

Erasmus Universiteit Rotterdam

Hiroshima University of Economics

Tilburg University

Keio University

Universität Maastricht
Universiteit van Amsterdam

PORTUGAL
Instituto Universitário de Lisboa - ISCTE
Universidade Católica Portuguesa Lisboa
Universidade Católica Portuguesa Porto

MIGMO - Moscow State Institute of International
Relations
National Research University – Higher School
of Economics
St. Petersburg State University
SINGAPURA
National University of Singapore
Singapore Management University - SMU
SUÉCIA
Stockholm School of Economics
Stockholm University
Umea Universitet
SUÍÇA
EU Business School
University of St. Gallen
ZHAW School of Management and Law

Universidade de Coimbra

TAIWAN

Universidade de Lisboa

National Chengchi University Taiwan

Universidade Nova de Lisboa
TURQUIA
REINO UNIDO

Bilkent University

Cranfield University

Koç University

King’s College London

Yasar University

Lancaster University
London Business School

VENEZUELA

Nagoya University

London School of Economics and Political Science

The University of Tokyo

Regent’s University London

IESA - Instituto de Estudios Superiores
de Administración

Utrech University
MÉXICO
HUNGRIA

Centro de Investigación y Docencia Económicas

Corvinus University of Budapest

- CIDE
El Colegio de México
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PERU

IDC - Herzliya Radzyner School of Law

Toulouse Business School (TBS)

Indian Institute of Management Ahmedabad IIMA

University of Otago

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidade de Florença

Indian Council of Cultural Relations ICCR

University of Auckland

ISRAEL

Machiavelli Center for Cold War Studies,

Embaixada da Índia no Brasil

NOVA ZELÂNDIA

Universidad ESAN

Sciences Po Paris

ÍNDIA

RÚSSIA

(New Delhi)

ITAM - Instituto Tecnológico Autónomo
de México
ITESM - Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey

INTERNACIONAL

FRANÇA

The University of Manchester
The University of Warwick
The University of York
University College London (UCL)
University of Birmingham
University of Bristol
University of Edinburgh
University of Essex
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ESTRUTURA

ORGANIZACIONAL
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Alta Gestão

PRIMEIRO PRESIDENTE E FUNDADOR

Vice-presidente

ENSINO

DRH – Diretoria de Recursos Humanos

Luiz Simões Lopes (1944-1992)

João Alfredo Dias Lins (Klabin Irmãos & Cia.)

CPDOC – Escola de Ciências Sociais

Luiz Carlos Ranna

Celso Castro

Rede de Pesquisa – Rede de Pesquisa
e Conhecimento Aplicado

SEGUNDO PRESIDENTE

Vogais

Jorge Oscar de Mello Flôres (1992-2000)

Direito Rio – Escola de Direito do Rio de Janeiro

Alexandre Koch Torres de Assis

Sérgio Guerra

Liel Miranda (Souza Cruz S/A)

Direito SP – Escola de Direito de São Paulo

Antonio Alberto Gouvêa Vieira

Oscar Vilhena Vieira

PRESIDENTE
Carlos Ivan Simonsen Leal (2000-...)
VICE-PRESIDENTES
Sergio Franklin Quintella
Francisco Oswaldo Neves Dornelles (licenciado)
Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque
(licenciado)
PRÓ-REITOR DE ENSINO, PESQUISA
E PÓS-GRADUAÇÃO
Antonio de Araújo Freitas Junior

Carlos Eduardo de Freitas (licenciado)

Luiz Artur Ledur Brito

Tesouraria

Estado da Bahia

EBAPE – Escola Brasileira de Administração
Pública e de Empresas

Jorge Ricardo Ferreira Guilherme

José Luiz Miranda
Lindolpho de Carvalho Dias
Marcílio Marques Moreira
Roberto Paulo Cezar de Andrade
Suplentes
Aldo Floris
Antonio Monteiro de Castro Filho

Diretoria de Assuntos da Fundação Getulio
Vargas – São Paulo

José Carlos Cardoso (IRB-Brasil Resseguros S.A.)

EESP – Escola de Economia de São Paulo

Maria Tereza Fleury

Luiz Chor

Yoshiaki Nakano

Luiz Ildefonso Simões Lopes

EMAp – Escola de Matemática Aplicada

Marcelo Serfaty

César Camacho

Marcio João de Andrade Fortes

EPGE – EPGE Escola Brasileira de Economia
e Finanças

Estado do Rio Grande do Sul

IDE – Instituto de Desenvolvimento Educacional

Câmara – Câmara FGV de Mediação
e Arbitragem
Julian Chacel
CDMC – Centro para o Desenvolvimento
da Matemática e Ciências
César Camacho

Rubens Mario Alberto Wachholz

Ronaldo Vilela (Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Previdência Complementar e de
Capitalização nos Estados do Rio de Janeiro e do
Espírito Santo)

IDT – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico

CERI – Centro de Estudos em Regulação
e Infraestrutura

Flavio Vasconcelos

Joisa Campanher Dutra

RI – Escola de Relações Internacionais
Celso Castro

Crescimento & Desenvolvimento – Centro
de Estudos de Crescimento e Desenvolvimento
Econômico

SERVIÇOS, ÍNDICES E PUBLICAÇÕES

João Victor Issler e Pedro Cavalcanti Ferreira

Editora

DAPP – Diretoria de Análise de Políticas
Públicas

Willy Otto Jordan Neto

Suplentes
Luiz Guilherme Sá de Gusmão
Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo
Joaquim Maia Brandão Júnior
José Carlos Schmidt Murta Ribeiro

Eduardo Baptista Vianna

Luiz Roberto Nascimento Silva

Gilberto Duarte Prado

Manoel Fernando Thompson Motta Filho

Jacob Palis Júnior

Banco de Investimentos Crédit Suisse S.A.

José Ermírio de Moraes Neto

Olavo Monteiro de Carvalho (Monteiro Aranha
Participações S.A.)

Mauricio Matos Peixoto

Rubens Penha Cysne

PROGRAMAS ESPECIAIS

Pedro Henrique Mariani Bittencourt

Ary Oswaldo Mattos Filho

Marcelo José Basílio de Souza Marinho

Jacques Maidantchik Junior

Flavio Vasconcelos

Estado do Rio de Janeiro

Vogais

Ernane Galvêas

Superintendência de Controladoria

Eduardo M. Krieger

Murilo Portugal Filho (Federação Brasileira
de Bancos)

Cristiano Buarque Franco Neto

Marieta de Moraes Ferreira

Cid Heraclito de Queiroz

Miguel Pachá

Carlos Alberto Pires de Carvalho e Albuquerque

Sistemas de Bibliotecas

EAESP – Escola de Administração de Empresas
de São Paulo

CONSELHO DIRETOR
Armando Klabin

Goret Pereira Paulo

Patrick de Larragoiti Lucas (Sul América Companhia Nacional de Seguros)

Marieta de Moraes Ferreira
IBRE – Instituto Brasileiro de Economia

Marco Aurelio Ruediger

Luiz Guilherme Schymura

DGPE – Centro de Desenvolvimento da Gestão
Pública e Políticas Educacionais

Projetos

Henrique Paim

Cesar Cunha Campos

DINT – Diretoria Internacional
Bianor Scelza Cavalcanti

ADMINISTRAÇÃO GERAL
DCI – Diretoria de Controles Internos
Maria Alice da Justa Lemos

Energia – Centro de Estudos de Energia
Carlos Otavio de Vasconcellos Quintella

DICOM – Diretoria de Comunicação e Marketing

NPII – Núcleo de Prospecção e Inteligência
Internacional

CONSELHO CURADOR

Ricardo Gattass

Marcos Henrique Facó

Renato Galvão Flôres Junior

Presidente

Rui Barreto

DO – Diretoria de Operações

Social – Centro de Políticas Sociais

Carlos Alberto Lenz Cesar Protásio

Sergio Lins Andrade

Mario Rocha Souza

Marcelo Neri
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Administração Superior

BALANÇO

FINANCEIRO

BALANÇOS PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - (EM MILHÕES DE REAIS)

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - (EM MILHÕES DE REAIS)

2018

2017

CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Recursos não vinculados
Recursos vinculados
CONTAS A RECEBER
BOLSAS RESTITUÍVEIS
ESTOQUES
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS
ADIANTAMENTO PARA COMPRAS E SERVIÇOS
DEPÓSITOS JUDICIAIS E TRABALHISTAS
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

937,30
726,49
663,60
62,89
109,73
30,87
4,57
8,68
8,75
12,93
35,29

941,15
739,43
724,13
15,30
96,78
30,10
4,28
8,96
35,48
12,99
13,12

NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Aplicações financeiras vinculadas
Bolsas restituíveis
Depósitos judiciais
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL LÍQUIDO
Imobilizado e intangível
(-) Depreciação e amortização

684,42
213,39
58,30
51,21
103,88
471,02
622,32
(151,30)

632,98
188,50
54,60
44,49
89,40
444,48
568,30
(123,81)

TOTAL DO ATIVO

1.621,72

1.574,13

2018

2017

CIRCULANTE
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
FORNECEDORES
SALÁRIOS A PAGAR, CONTRIBUIÇÕES E RETENÇÕES
PROVISÕES DIVERSAS
CONVÊNIOS E CONTRATOS
RECEITA A APROPRIAR
OUTROS VALORES EXIGÍVEIS

273,01
14,76
104,47
37,66
40,06
62,12
6,42
7,53

219,91
15,44
115,20
33,84
38,97
15,39
1,08

NÃO CIRCULANTE
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
RECEITA A APROPRIAR
PROVISÃO PARA RISCO TRABALHISTA, CÍVEL E TRIBUTÁRIA
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECOLHER
PROVISÃO BENEFÍCIO PÓS-EMPREGO

225,90
68,68
16,58
16,10
105,03
19,52

234,62
83,11
38,61
90,53
22,37

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
FUNDO PATRIMONIAL
FUNDOS ESPECIAIS
SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES

1.122,80
999,78
143,68
2,12
(22,77)

1.119,61
1.051,54
139,72
(51,95)
(19,70)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.621,72

1.574,13

2018

2017

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
RESULTADO BRUTO

1.266,08
(925,95)
340,13

1.122,21
(847,13)
275,08

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesas com Pessoal
Despesas Gerais e Administrativas
Serviços Contratados
Outras Despesas Administrativas

(381,99)
(178,04)
(77,82)
(76,99)
(49,14)

(391,95)
(173,74)
(78,93)
(78,68)
(60,59)

8,02
0,02
8,00

0,01
0,01
-

(33,84)

(116,87)

48,68
(12,72)

78,81
(13,89)

2,12

(51,95)

OUTRAS RECEITAS
Receita de Alienação de Bens
Reversão de Provisão Atuarial
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

BALANÇO FINANCEIRO

ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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