DECLARAÇÃO ACERCA DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS,
SUAS UNIDADES, SEU IDEÁRIO,
SUAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 2003 A 2018,
SEUS INVESTIMENTOS EM ATIVO FIXO NO PERÍODO DE 2014 A 2018,
DAS SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS RECEBIDOS E SEUS BALANÇOS
RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2018
1. Introdução
A Fundação Getulio Vargas, constituída em 20 de dezembro de 1944, é uma instituição de
caráter técnico-científico e educativo, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
reconhecida de utilidade pública, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 33.641.663/0001-44 e com
sede na Praia de Botafogo, 190, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

A missão da FGV é avançar nas fronteiras do conhecimento na área das Ciências Sociais e afins,
produzindo e transmitindo ideias, dados e informações, além de conservá-los e sistematizá-los,
de modo a contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país, para a melhoria dos
padrões éticos nacionais, para uma governança responsável e compartilhada, e para a inserção
do país no cenário internacional.

Visando cumprir sua missão, tem por finalidade o exercício das seguintes atividades:

I – Atuar, de forma ampla, em todas as matérias de caráter científico, com ênfase no campo
das ciências sociais: Administração, Direito, Economia e outros, atuando também na
Matemática Aplicada e na Tecnologia da Informação e da Comunicação;
II – Atuar no âmbito da educação em todos os seus níveis de formação;
III – Contribuir para a formulação de política de gestão e proteção ao meio ambiente,
compatibilizada com o desenvolvimento global sustentável;
IV – Atuar no campo da memória histórica com o objetivo de reunir, classificar e conservar
arquivos de pessoas físicas e pessoas jurídicas, de grande notoriedade no cenário nacional,
especialmente de homens públicos, além de estimular, promover e divulgar estudos e
pesquisas relacionados com a história do Brasil;
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V – Desenvolver, nesses campos, atividades de ensino, pesquisa e informação, principalmente
pioneiras e de efeitos multiplicativos, para melhor expandir os benefícios ao país;
VI – Manter e desenvolver, complementarmente, sistema integrado de documentação,
informações e divulgação, articulando-o progressivamente aos sistemas congêneres, nacionais
e internacionais;
VII – Prestar, quando solicitada, assistência técnica a organizações públicas ou privadas,
objetivando coadjuvá-las na busca da eficiência, produtividade e qualidade de serviços;
VIII – Orientar e coordenar projetos de criação, alteração e modernização de sistemas de
gestão;
IX – Conceber e implementar projetos de fortalecimento e desenvolvimento institucional para
o setor público ou privado, em todas as suas áreas de competência, inclusive gestão e
tecnologia da informação;
X – Desenvolver e implantar critérios acadêmicos de qualidade, visando assessorar outras
instituições na busca da excelência do ensino.

2. Objetivando a realização desta Missão, mantém a FGV as Unidades a seguir relacionadas, a
saber:
2.1 EDITORA - 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.
Mais informações em editora.fgv.br

2.2 FGV PROJETOS - A Projetos é a unidade responsável pela geração e aplicação do
conhecimento técnico e acadêmico produzido nas escolas e institutos de pesquisa da FGV.
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.
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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.
Mais informações em: fgvprojetos.fgv.br
2.3 IBRE – Instituto Brasileiro de Economia - 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 econômica junto a empresas
parceiras.
Mais informações em portalibre.fgv.br
2.4 CPDOC – Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil - Criado
em 1973, o CPDOC nasceu com o objetivo de abrigar e produzir fontes documentais relevantes
para a história do país. Anos mais tarde, em 2005, a unidade 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.
Mais informações em cpdoc.fgv.br
2.5 DIREITO RIO – ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO - 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
Complementar em Administração, Ciências Sociais, Economia, Matemática e Relações
Internacionais.
Mais informações em direitorio.fgv.br
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2.6 DIREITO SP – ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO - 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.
Mais informações em direitosp.fgv.br
2.7 EAESP – ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO - Criada em 1954, a
EAESP é 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 ministrados integralmente na língua inglesa.
Mais informações em eaesp.fgv.br
2.8 EBAPE – ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS - 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 graduação (a distância e
presencial), mestrados profissionais em Administração Pública (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.
Mais informações em ebape.fgv.br
2.9 EESP – ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO - 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
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ensino de Ciências Econômicas 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.
Mais informações em eesp.fgv.br
2.10 EMAp – ESCOLA DE MATEMÁTICA APLICADA - 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.
Mais informações em emap.fgv.br
2.11 EPGE – ESCOLA BRASILEIRA DE ECONOMIA E FINANÇAS - 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.
Mais informações em epge.fgv.br
2.12 IDE – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - 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 de Janeiro e Brasília,
Diretoria do Núcleo São Paulo, Diretoria da Rede Conveniada, Diretoria de Cursos Corporativos,
Diretoria de Gestão Acadêmica, Diretoria de Planejamento, Controle e Informação, Programa
de Certificação de Qualidade, Superintendência de Serviços, 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.
Mais informações em educacao-executiva.fgv.br
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2.13 EPPG – ESCOLA DE POLÍTICA PÚBLICAS E GOVERNO - A FGV EPPG foi concebida com o
intuito de contribuir na construção de um Brasil melhor governado, mais desenvolvido e mais
justo para toda a sociedade. Busca atingir esses objetivos formando líderes capazes de produzir
políticas públicas que respondam às necessidades prementes dos seus cidadãos, aplicando
métodos de gestão pública na fronteira do conhecimento e acompanhando o que de melhor
existe pelo mundo.
2.14 CÂMARA – CÂMARA FGV DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM - A partir da Lei nº 9.307/96 que
cria a arbitragem institucional no Brasil, a FGV instituiu uma Câmara de Arbitragem, que tem
como principal função administrar e monitorar o procedimento arbitral, garantindo que todas
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 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 agosto de 2018, foi deferido o cadastramento da Câmara FGV de Mediação e Arbitragem
como órgão arbitral institucional perante a Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, para
administrar conflitos que envolvam o estado do Rio de Janeiro ou suas entidades.
Mais informações em camara.fgv.br
2.15 CDMC – CENTRO PARA O DESENVOLVIMENTO DA MATEMÁTICA E CIÊNCIAS - O FGV CDMC
foi criado em 2017 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 naquelas 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 identificar 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 de seus professores, no aprimoramento da gestão
escolar e na preparação de seus alunos.

2.16 CERI – CENTRO DE ESTUDOS EM REGULAÇÃO E INFRAESTRUTURA - O FGV 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 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.
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Mais informações em ceri.fgv.br
2.17 FGV CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO - O FGV Crescimento e Desenvolvimento é um
centro dedicado à pesquisa e estudos na área de crescimento e desenvolvimento econômico.
Entre os objetos de estudo destaca-se a compreensão das razões pelas quais algumas
economias são mais ricas que outras, do que faz um país crescer mais rapidamente enquanto
outros permanecem estagnados e, dentro desse contexto comparativo, como entender a
experiência recente de nosso país. Parte importante do trabalho é identificar, sugerir e
influenciar o desenho de políticas econômicas que visem remover entraves ao
desenvolvimento econômico no Brasil.
Mais informações em crescimento.fgv.br
2.18 DAPP – DIRETORIA DE ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS - a Diretoria de Análise de Políticas
Públicas (DAPP) tem como foco o desenvolvimento de estudos e soluções aplicadas, com base
nas metodologias de ciências sociais, notadamente sociologia e ciência política, em confluência
com o uso intensivo das tecnologias da informação, comunicação e linguística.
Em paralelo ao desenvolvimento de pesquisas em áreas-chave para o país, a DAPP visa também
ao desenvolvimento de soluções inovadoras para as áreas pública e privada, usando
complementarmente design de dados, instrumentos de transparência e levantamento, em
tempo real, de percepções e impacto de políticas por meio de análise de redes sociais.
Mais informações em dapp.fgv.br
2.19 DINT – DIRETORIA INTERNACIONAL - A Diretoria Internacional (DINT) foi criada em 2009
para ser o gateway entre a FGV e o ambiente internacional. Seus principais objetivos são: (i)
identificar oportunidades e buscar novos mercados internacionais para a FGV; (ii) elevar o
reconhecimento da FGV como Think Tank relevante no mundo; (iii) contribuir, à luz da missão
da FGV, para a relação do Brasil com o exterior; (iv) reforçar a liderança da FGV na
administração pública internacional; (v) apoiar a internacionalização das unidades da FGV.
Mais informações em dint.fgv.br
2.20 ENERGIA – CENTRO DE ESTUDOS DE ENERGIA – Criada em 2013, a FGV Energia - Centro de
Estudos de Energia da Fundação Getulio Vargas tem como objetivo ampliar o conhecimento
sobre questões energéticas, de forma interdisciplinar, nos campos da Administração Pública e
Empresarial, Economia, Matemática Aplicada, Direito e Ciências Sociais. Seu intuito é fomentar
o posicionamento estratégico da FGV na área energética.
Mais informações em fgvenergia.fgv.br
2.21 NPII – NÚCLEO DE PROSPECÇÃO E INTELIGÊNCIA INTERNACIONAL - O Núcleo de Prospecção
e Inteligência Internacional da Fundação Getulio Vargas produz conteúdo sobre questões
envolvendo sempre uma dimensão internacional, com a finalidade de abrir mercados e
parcerias no exterior para a FGV, bem como trazer soluções inteligentes, ideias e investimentos
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de fora para o país. O FGV NPII gera conhecimento sobre temas internacionais importantes ou
da atualidade, considerados essenciais para os interesses brasileiros.
Mais informações em iiu.fgv.br
2.22 FGV SOCIAL – CENTRO DE POLÍTICAS SOCIAIS - O FGV Social 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. Os temas de atuação estão organizados em
quatro grandes áreas: renda e bem-estar; trabalho e produção; micro finanças e mobilidade; e
desenvolvimento humano e bem-viver.
Por meio da pesquisa empírica, em especial aquela baseada em grandes bases de micro dados
públicos e através do desenho e avaliação de políticas públicas, o FGV Social acredita que pode
identificar e promover novas transformações na sociedade.
Mais informações em cps.fgv.br
2.23 FGV ENSINO MÉDIO - A Fundação Getulio Vargas está envolvida nos debates sobre a
educação no Brasil desde sua criação em meados da década de 1940. Sua atuação iniciou-se
em 1950, quando foi criado o Colégio Nova Friburgo, escola que implantou práticas
pedagógicas inovadoras, tornando-se modelo de excelência e inovação nos ensinos
Fundamental e Médio. Em 1971, o Instituto de Estudos Avançados em Educação (Iesae) surgiu
para promover discussões e formas alternativas de lidar com as questões educacionais.
Visando retomar essa linha de ação foi lançado, em 2003, o programa FGV Ensino Médio com
o objetivo de promover discussões sobre as questões relacionadas ao Ensino Médio no Brasil e
disponibilizar seu conhecimento e experiência nesse assunto fundamental na realidade social
brasileira.
Mais informações em ensinomediodigital.fgv.br
2.24 FGV GMPE – CENTRO DE GESTÃO MUNICIPAL E POLÍTICAS EDUCACIONAIS - O Centro de
Gestão Municipal e Políticas Educacionais – FGV GMPE 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 socioeconômico nacional. O FGV GMPE iniciou suas atividades
no final do primeiro semestre de 2018.
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3. CÓDIGO DE ÉTICA DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
INTRODUÇÃO
O Código de Ética é destinado a nortear as relações humanas no âmbito da Fundação Getulio
Vargas e contempla os princípios universais, bem como outras recomendações específicas
peculiares à Instituição, que tem caráter técnico-científico e educativo, é pessoa jurídica de
direito privado, de natureza filantrópica e sem objetivo de lucro.
Dentro desse espírito, todos aqueles que mantenham vínculo de trabalho, bem como aqueles
que mantenham vínculo educacional com a FGV deverão compatibilizar seus valores individuais
com os estabelecidos neste Código de Ética.
Havendo qualquer dúvida no seu campo de atuação, o empregado/prestador de
serviços/estagiário e o aluno deverão dirigir-se à sua chefia imediata, ou à hierarquia superior,
optando, na impossibilidade da comunicação, pela alternativa que gere o melhor retorno para
o interesse social.

Título I - Dos Princípios Comuns
I – A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados
maiores que devem nortear todos aqueles que mantenham qualquer tipo de vínculo com a
FGV, seja no exercício do cargo ou função, seja como aluno. Seus atos, comportamentos e
atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição da FGV, bem como dos
valores éticos da sociedade brasileira.

II – O empregado/prestador de serviços/estagiário/aluno não poderá jamais desprezar o
elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o
justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas
principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas neste Código.

III – A ação da FGV, respeitadas as opções individuais
empregados/colaboradores/alunos, pautar-se-á pelos seguintes princípios:

de

seus

a – não adoção de preferências ideológicas, religiosas, políticas e raciais, bem como quanto ao
sexo e à origem;
b – não adoção de posições de natureza partidária;
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c – não submissão a pressões de ordem ideológica, política ou econômica que possam desviar
a Instituição de seus objetivos científicos, culturais e sociais;
d – o intercâmbio de ideias e opiniões, sem preconceitos ou discriminações entre as partes
envolvidas;
e – o direito à liberdade de expressão dentro de normas de civilidade e sem quaisquer formas
de desrespeito;

IV – A ação de seus empregados/prestadores de serviços/estagiários/alunos pautar-se-á pelos
seguintes princípios:
a – ser cortês, ter urbanidade e estar sempre disponível para colaborar com os colegas de
trabalho/de aula e atender a todos, colegas, clientes, professores, fornecedores, diretores e ao
público em geral, sem preconceitos de origem, hierarquia, raça, sexo, cor, religião, idade ou
quaisquer outras formas de discriminação;
b – executar suas obrigações no âmbito interno objetivando o melhor resultado;
c – executar as suas funções com precisão e nos prazos requeridos, observando os preceitos
técnicos e profissionais. Quando não se julgar habilitado para executar tarefas que lhe forem
atribuídas, procurar orientação com a chefia imediata;
d – exercer suas atividades de forma isenta, não usando de sua posição para obter benefícios
ou vantagens para si ou terceiros;
e – abster-se de praticar qualquer tipo de assédio, mediante conduta verbal ou física de
humilhação, coação ou ameaça;
f – resistir a qualquer tipo de pressão ou assédio, que visem à concessão de vantagens
indevidas, denunciando-os à chefia imediata ou ao seu superior hierárquico;
g – comunicar à chefia imediata qualquer ato ou fato que possa representar ameaça à
integridade do trabalhador, da FGV e do meio-ambiente;
h – respeitar a hierarquia;
i – evitar comportamento profissional que prejudique o ambiente de trabalho e formulação de
críticas à reputação de colegas, superiores e à FGV, utilizando os canais adequados para suas
eventuais manifestações construtivas, de maneira fundamentada;
j - utilizar os recursos materiais disponibilizados pela FGV apenas para o exercício de suas
funções, abstendo-se de utilizá-los em proveito próprio ou de terceiros;
k – respeitar a propriedade intelectual, preservar o patrimônio interno e resguardar
informações sigilosas, mesmo após o seu eventual desligamento da FGV;
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l – divulgar informações internas, repassar documentos a terceiros, realizar palestras ou
publicar artigos que incluam matérias afetas à FGV, somente após a aprovação de sua chefia
imediata;
m – recusar presentes ou convites de caráter individual propostos por clientes e fornecedores,
excetuando-se brindes sem valor comercial. Presentes de valor significativo que por qualquer
motivo não possam ser devolvidos, serão incorporados ao patrimônio da FGV ou doados
oficialmente a entidades sociais ou públicas, mediante registro;
n – evitar nas atividades privadas, ações ou atitudes que prejudiquem ou conflitem com os
interesses da FGV, o uso do nome, marca e símbolos corporativos sem autorização;
o – abster-se da prática de comércio e de quaisquer atividades de natureza religiosa, política e
partidária nas dependências da FGV;
p – não participar de decisões que envolvam a seleção, contratação, promoção ou rescisão de
contrato, pela FGV, de membro de sua família ou de pessoa com quem mantenha relações que
comprometam julgamento isento;
q – não participar de decisões relacionadas à atribuição de carga didática, uso de espaço ou
material didático e científico na FGV, a qualquer título, para familiar ou pessoa com quem
mantenha relações que comprometam julgamento isento;
r – vetar o acesso a informações confidenciais por pessoas que não estejam para isso
credenciadas.

Título II – Da Denúncia de Infringência ao Código de Ética e das Penalidades
V – Qualquer denúncia de infringência a este Código de Ética deverá ser enviada à Ouvidoria
Educacional da FGV para conhecimento, apuração dos fatos e posterior encaminhamento de
suas conclusões à Presidência da FGV.

VI – Penalidades:
a) – nas violações a este Código de Ética, a pena aplicável é a de censura e sua fundamentação
constará de decisão com a ciência escrita do faltoso, sendo possível a interposição de pedido
de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias contados da ciência da decisão;
b) – quando a violação a este Código de Ética transgredir concomitantemente matérias de outra
natureza, nos campos penal, civil, trabalhista ou disciplinar, a Ouvidoria Educacional da FGV
encaminhará cópia dos autos às autoridades competentes no âmbito da FGV, para apuração
de tais fatos e elaboração de parecer, com posterior devolução à Ouvidoria Educacional da FGV.
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c) – Caberá à Ouvidoria Educacional da FGV, após análise do parecer mencionado no item
acima, encaminhar o caso à Presidência da FGV com as suas recomendações para efeitos de
decisão.
Título III – Das Disposições Gerais
VII – Deverá ser dada ciência do presente Código de Ética a todo empregado, no ato de sua
contratação; e também aos estagiários quando de sua admissão.
VIII – Nos contratos a serem firmados com os prestadores de serviço (pessoa física ou jurídica)
deverá constar cláusula referente à ciência e compromisso de observância dos princípios éticos
e das regras contidas neste Código.

IX – As Unidades de ensino da FGV deverão adequar seus modelos de contrato de prestação de
serviços educacionais a serem firmados com os alunos dos diversos cursos da FGV, para neles
contar cláusula referente à ciência e compromisso de observância dos princípios éticos e das
regras contidas neste Código.

X – O presente Código de Ética deverá ser disponibilizado no Portal da FGV.

4. Ideário da Fundação Getulio Vargas
• Servir à Pátria, cada vez mais e melhor, e assim contribuir para tornar o Brasil fator influente
na construção de um mundo seguro e tranqüilo para toda a Humanidade.

• Manter completa independência em relação aos partidos políticos, aos grupos econômicos e
a quaisquer outros interesses setoriais.

•Não permitir que preconceitos de qualquer índole prejudiquem a harmonia e o esforço
conjunto de seus participantes.

•Manter-se alerta para o progresso da Ciência e da Tecnologia, a fim de ajustar seus métodos
e sua mentalidade às novas conquistas e às condições cambiantes do mundo, preservando,
destarte, sua característica principal de instituição pioneira.

•Quando solicitada, dentro de suas possibilidades, prestar assistência e serviços técnicos aos
Governos Federal, Estaduais e Municipais e a entidades privadas.

12

•Liberalizar, como resultado de seus estudos e pesquisas, dados básicos e informações
corretas, mas evitar a sugestão de diretrizes que se possam considerar intervenção indébita
pelas autoridades públicas ou por outros setores da opinião.

•Manter estreitas relações com outras instituições culturais, nacionais ou estrangeiras,
erigindo-se em grande fórum de debates, com ênfase na elaboração de conhecimentos e
formulações de princípios aplicáveis ao meio brasileiro.

•Considerar a competição como incentivo necessário ao seu aperfeiçoamento e atrair ampla
colaboração técnico-científica, nacional e estrangeira, na convicção de que não deve haver
fronteiras para o livre intercâmbio cultural.

•Alhear-se, por princípio, de todas as questões não compreendidas em suas finalidades
estatutárias.

•Evitar, intransigentemente, qualquer participação, mesmo remota, em iniciativas hostis a
instituições ou pessoas.
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5. Atividades realizadas no período de 2003 a 2018
5.1 - Estudos e Pesquisas Regulares e Concluídos
- Quantidades
450
400

396

339

350
300
250

415

395

263
235

243

199

204 194

200

213

251 269 261 252

295

150
100
50
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

5.2 - Produção Intelectual de Professores, Pesquisadores e Técnicos
- Quantidades (*)
3.500
2.992

3.000

3.059
2.910 2.854

2.552

2.500

3.181

2.468

2.000
1.500
1.000

900

1.0831.145949

1.591 1.599
1.196
1.211
1.176

500
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(*) Livros, capítulos de livros, artigos em periódicos, participações em congressos ou similares com
apresentação de comunicações por escrito, de autoria de profissionais da FGV.
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5.3 - Dissertações de Mestrado Aprovadas
- Quantidades
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

395 415 396
339
263 235 243
199

204 194

213

251 269 261 252

295

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

5.4 - Teses de Doutorado Aprovadas
- Quantidades
120
98

100
80

74

65
60
45
40

37

42

39
31

69

62

100
92

63

50 48

28

20
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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5.5 - Cursos de Mestrado
- Alunos Matriculados
2.000

1.879
1.787

1.750

1.489

1.500

1.354

1.359

1.192

1.250

1.232

1.380 1.341

1.291
1.193

1.123

1.017
1.000

801
750

644
507

500
250
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

436

443

2014

2015

2016

2017

481

485

2018

5.6 - Cursos de Doutorado
- Alunos Matriculados

600
500

400

343
276

300
200

154

187

190

2004

2005

218

217

2006

2007

377

395

2012

2013

443

322

294

100
0
2003

2008

2009

2010

2011

2016

2017

2018
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5.7 - Cursos de Graduação: Administração, Economia, Ciências Sociais, História, Direito e
Matemática Aplicada

2.000

2.278

1.914

2.500

1.830

3.000

2.478

3.835

3.873

3.975

3.591

3.296

3.460

3.517

3.471

3.106

3.500

2.878

4.000

3.334

4.500

3.636

- Alunos Matriculados

1.500
1.000
500
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

5.8 - Cursos de Graduação: Administração, Economia, Ciências Sociais, História, Direito e
Matemática Aplicada
- Alunos Graduados

800
603 612 630 609

600
400

355 383

416 427 425

475 505

524 499

571 530

609

200
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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5.9 - Cursos de Graduação em Administração e Economia Certificados
- Alunos Matriculados (Média Anual)

4000
3.326 3.222
3500
3.064
3.022 2.859
2.756
3000
2.683
2.410 2.450
2.240
2500
2.067
2000
1.421
1500
1000
500 338
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

5.10 - Cursos de Graduação Tecnológica (À Distância)
- Alunos Matriculados
2.750
2.395

2.500
2.250
2.000

1.769 1.839
1.619

1.750

1.426

1.422

1.500

1.250

1.139

1.077

1.006

1.000
666

750
500

359

250
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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5.11 - Cursos de Educação Continuada

- Alunos Matriculados (Em Milhares)

50

88,7

95,0

103,8

121,5

127,8

135,9

96,3

75,4

57,2

47,7

75

49,2

100

64,9

125

91,4

150

125,7

123,5

175

131,2

200

25
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

5.12 – Consultoria e Cooperação Técnica, Científica e Acadêmica
- Quantidades
500
409
400
300

293

292
227

292

271 276
224

243

270 277

314 310 305 301

327

200
100
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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5.13 - Participação em Congressos, Conferências e Seminários
- Quantidades

1200
1000

976
750 740

800
600

832 804

796
668

682

825

888

684

657
619 641

706

531

400
200
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

5.14 - Promoção e Copromoção de Congressos, Conferências e Seminários

- Quantidades

900

817

800

720

700
600

300
200

621

544
462 462 467

500
400

657

638

319
205

255 284 260 258

320

100

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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5.15 - Publicações Editadas pela FGV
Livros Impressos e E-books – Títulos
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

493
425
381
297
234 226

321

286

253
197

176
79

84

98

180

130

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

5.16 - Publicações Editadas pela FGV
Livros Impressos – Nº Exemplares (Em Milhares)

550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

497,0
433,0

429,8
368,4

383,7

426,3
371,8

392,4

300,6
259,2

205,0
176,7 181,0
137,0 120,3
88,9

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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5.17 - Publicações Editadas pela FGV
Periódicos Impressos e Eletrônicos – Nº Páginas (Em Milhares)

15,0
12,6 12,3

12,5

13,1

11,6

11,3 11,5
10,6

10,0
7,9
7,2

7,5
6,0

5,0

5,2

4,5

7,3

7,9

6,3

4,3

2,5
0,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

5.18 - Publicações Editadas pela FGV
Periódicos Impressos – Nº Exemplares (Em Milhares)

500
444,1
414,4 414,8

400

374,6
315,7

300

277,2

344,9 339,2
303,7 309,2

295,2

274,2
256,4

200

200,3
174,0 153,4

100
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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6. Investimentos em Ativo Fixo no Período de 2014 a 2018

Evolução dos Investimentos Próprios
Moeda: R$ Milhões
60,0

40,7
40,0

40,1

26,8

24,7

23,7

20,0

0,0
2014

2015

2016

2017

2018

7. Subvenções e Auxílios
Nos exercícios de 2008 a 2018 a Fundação Getulio Vargas vem recebendo Subvenções e
Auxílios, repassados por entidades públicas e privadas brasileiras e de organismos
internacionais. Os valores recebidos à conta de recursos orçamentários da União, Ministério da
Fazenda, Programa 0773.0556 Apoio Financeiro à Fundação Getulio Vargas, destinaram-se à
produção de bens públicos, notadamente aqueles produzidos por nossas Unidades Instituto
Brasileiro de Economia e Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do
Brasil.

8. Balanços relativos ao Exercício de 2018
Ver folhas a seguir os Balanços Patrimoniais, Demonstrativos de Resultados e dos Fluxos de
Caixa:
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FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
Balanços Patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

ATIVO
2018
937.301.993,96
726.485.841,11
663.599.116,78
62.886.724,33
109.731.401,58
30.869.530,51
4.573.232,42
8.675.985,97
8.749.249,97
12.927.297,63
35.289.454,77

2017
941.146.780,75
739.431.779,50
724.130.387,34
15.301.392,16
96.781.554,42
30.098.837,11
4.282.229,70
8.958.420,60
35.476.469,38
12.993.833,89
13.123.656,15

Não Circulante
Realizável a longo prazo
Aplicações financeiras vinculadas
Bolsas restituíveis
Depósitos judiciais
Imobilizado e Intangível Líquido
Imobilizado e intangível
(-) Depreciação e amortização

684.415.213,43
213.394.252,96
58.302.391,94
51.209.154,36
103.882.706,66
471.020.960,47
622.316.005,37
(151.295.044,90)

632.984.268,09
188.500.066,43
54.604.794,89
44.494.817,40
89.400.454,14
444.484.201,66
568.296.785,64
(123.812.583,98)

Total do ativo

1.621.717.207,39

1.574.131.048,84

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

PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2018
273.013.029,78
14.758.661,34
104.467.438,86
37.657.630,00
40.063.675,78
62.122.979,76
6.417.077,04
7.525.567,00

2017
219.906.667,66
15.435.255,26
115.195.891,11
33.840.702,61
38.970.474,16
15.389.241,12
1.075.103,40

225.900.635,24
68.679.858,41
16.577.448,84

234.619.311,23
83.107.060,28
-

16.098.451,28

38.612.482,12

105.029.327,71
19.515.549,00

90.528.138,83
22.371.630,00

Patrimônio Líquido
Fundo patrimonial
Fundos especiais
Superávit (Déficit) acumulado
Outros resultados abrangentes

1.122.803.542,37
999.780.146,70
143.677.200,34
2.117.263,33
(22.771.068,00)

1.119.605.069,95
1.051.538.241,02
139.716.506,46
(51.951.698,53)
(19.697.979,00)

Total do passivo e patrimônio líquido

1.621.717.207,39

1.574.131.048,84

Circulante
Empréstimos e Financiamentos
Fornecedores
Salários a pagar, contribuições e retenções
Provisões diversas
Convênios e contratos
Receitas a apropriar
Outros valores exigíveis
Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos
Receitas a apropriar
Provisão para risco trabalhista, cível e
tributária
Obrigações previdenciárias a recolher
Provisão benefício pós-emprego
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FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
Demonstrações dos Resultados
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)
Receita Operacional Líquida

2018
1.266.076.370,80

2017
1.122.207.856,31

Custos dos Serviços Prestados

(925.946.683,16)

(847.130.998,41)

340.129.687,64

275.076.857,90

(381.990.494,53)
(178.039.128,94)
(77.822.334,59)
(76.987.747,21)
(49.141.283,79)

(391.953.348,02)
(173.741.061,51)
(78.933.242,53)
(78.684.629,34)
(60.594.414,64)

8.018.383,00
15.000,00
8.003.383,00

8.000,00
8.000,00

Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras

(33.842.423,89)

(116.868.490,12)

Receitas Financeiras
Despesas Financeiras

48.677.418,99
(12.717.731,77)

78.811.288,90
(13.894.497,31)

2.117.263,33

(51.951.698,53)

Resultado Bruto
Despesas Administrativas
Despesas com Pessoal
Despesas Gerais e Administrativas
Serviços Contratados
Outras Despesas Administrativas
Outras Receitas
Receita de Alienação de Bens
Receita sobre Cálculo Atuarial

Superávit (Déficit) do Exercício
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FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
Demonstrações dos fluxos de caixa
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em reais)
Descrição
I - Fluxos das Atividades Operacionais
Resultado do exercício
Superávit (Déficit) do exercício
Ajustes por:
(+) Depreciação e amortização
(+) Perda com Baixa de Bens do Imobilizado
(+) Provisão para risco trabalhista, cível e tributária
(+) Provisão benefício pós-emprego
(+) PECLD
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado
(-) Receita de aluguel (benfeitorias)
(-) Reversão de cálculo atuarial
Superávit(Déficit) Ajustado
Ativos Circulantes
Contas a Receber
Bolsas restituíveis
Estoques
Adiantamentos a funcionários e fornecedores
Depósitos judiciais e trabalhistas
Outros créditos a receber
Aumento(Diminuição) nos Ativos Circulantes
Passivos Circulantes
Fornecedores
Folhas a pagar, contribuições e retenções
Provisões diversas
Convênios e contratos
Outros valores exigíveis
Aumento(Diminuição) nos Passivos Circulantes
Outros Ativos e Passivos Não Circulantes
Aplicações financeiras vinculadas
Bolsas restituíveis
Valores diversos a receber
Obrigações previdenciárias a recolher
Patrimônio Líquido

2018

2017

2.117.263,33

(51.951.698,53)

29.149.701,59
60.426,04
(22.514.030,84)
2.074.213,00
27.247.159,95
(15.000,00)
(9.090.858,97)
(8.003.383,00)
21.025.491,10

28.401.351,27
11.366,54
2.959.094,43
2.673.651,00
24.489.741,08
(8.000,00)
6.575.505,79

(40.182.011,34)
(785.689,17)
(291.002,72)
27.009.654,04
66.536,26
(22.165.798,62)
(36.348.311,55)

(20.839.837,92)
(187.269,31)
(335.060,70)
(33.547.086,03)
(962.932,94)
(5.962.037,42)
(61.834.224,32)

(10.728.452,25)
3.816.927,39
1.093.201,62
46.733.738,64
6.450.463,60
47.365.879,00

44.791.718,40
956.559,17
2.288.914,74
5.946.114,83
(309.945,79)
53.673.361,35

(3.697.597,05)
(6.714.336,96)
(14.482.252,52)
14.501.188,88
4.154.298,09

(5.097.852,22)
(1.619.247,47)
(13.828.572,48)
13.883.400,45
345.438,41

(6.238.699,56)

(6.316.833,31)

25.804.358,99

(7.902.190,49)

II - Fluxos das Atividades de Investimento
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo
Recursos Recebidos pela Venda de Bens
(=) Caixa Consumido pelos Investimentos

(23.661.501,59)
15.000,00
(23.646.501,59)

(26.123.444,55)
8.000,00
(26.115.444,55)

III - Fluxo das Atividades de Financiamento
Empréstimos Bancários - curto prazo
Empréstimos Bancários - longo prazo
(=) Caixa Consumido pelos Financiamentos

(676.593,92)
(14.427.201,87)
(15.103.795,79)

(403.592,13)
(14.659.425,64)
(15.063.017,77)

(=) Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

(12.945.938,39)

(49.080.652,81)

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício

739.431.779,50

788.512.432,31

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício

726.485.841,11

739.431.779,50

Aumento(Diminuição) nos Outros Ativos e Passivos Não Circulantes
(=) Caixa Gerado/Consumido pelas Operações
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