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Apresentação Para ele, a pretensa oposição entre o 

racional e o empírico poderia ser eliminada 

ao se olhar não para os resultados e, 

sim, para as premissas. Ao se combinar 

ambos os fatores na própria formulação 

do pensamento científico, fugiria-se da 

dicotomia anterior e chegaria-se a uma 

terceira – e inédita – possibilidade.

Para entender a aplicabilidade dessa 

construção teórica no momento de 

intensas – e imprevisíveis – transformações 

pelas quais passa a humanidade, basta 

olharmos para uma das principais questões 

de política pública no Brasil, hoje: a 

Amazônia. Na busca por um resultado – 

impedir o desmatamento – cristalizou-se  

uma contradição aparentemente 

insuperável entre sustentabilidade e 

economia. Ou, em outras palavras, entre 

preservação e desenvolvimento. 

Ao ser acordado de seu “sonho dogmático” por 

David Hume, Immanuel Kant deu origem a uma das 

mais importantes reflexões da filosofia moderna, 

abrindo caminho para o pensamento científico como 

o conhecemos hoje. 

Em meio ao longo debate entre racionalistas, para 

quem o conhecimento era oriundo apenas da 

razão, e empiristas, que advogavam o predomínio 

da experiência, Hume havia concluído que a ideia 

de causalidade, ou seja, de que um determinado 

acontecimento leva a outro, inexoravelmente, não 

era uma lei natural, mas uma construção puramente 

humana. 

O raciocínio acabava com a possibilidade de se 

prever efetivamente os desdobramentos de quaisquer 

fenômenos, dos mais simples aos mais complexos. 

Do movimento de uma flecha ao nascer do sol, tudo 

adviria da nossa percepção e não de uma relação 

intrínseca da natureza. Para restabelecer o conceito 

de nexo causal – consequentemente a previsibilidade 

científica – Kant desenvolveu uma teoria unificadora. 

O problema, justamente, é que essa 

conclusão se sustenta em bases de 

conhecimento ultrapassadas. As 

ferramentas de compreensão e intervenção 

na realidade que existiam até vinte anos 

atrás não são as mesmas de hoje; assim 

como são muito mais altos os riscos em 

jogo. A necessidade de se encontrar um 

modelo sustentável de preservação, que 

envolva e mobilize a população amazônica 

e de todo o Brasil, não pode ser mais um 

horizonte, um plano de boas intenções 

para o futuro. As mudanças climáticas, 

somadas à revolução sem precedentes na 

economia e nas formas de organização 

social, tornam necessário que se alcance, 

no tempo presente, soluções imediatas e 

inovadoras.

NOVAS PREMISSAS 
PARA UM MUNDO EM 

TRANSFORMAÇÃO

Carlos Ivan 
Simonsen Leal

Presidente da FGV

4 5RELATÓRIO DE IMPACTO SOCIAL 2021



Isso significa, adaptando a construção 

kantiana, utilizar as inéditas bases de 

dados, informação, monitoramento e 

previsão científica possibilitadas pelo Big 

Data e pela inteligência artificial (novas 

premissas) para planejar e implementar 

um modelo que concilie – e não oponha – 

a geração de emprego e renda na região 

amazônica e a preservação inequívoca 

dos recursos naturais como estratégia de 

desenvolvimento, chegando-se, assim, a 

um novo – e mais efetivo – resultado. 

Se esse é um fator imprescindível, ainda 

não é, contudo, suficiente. Na sociedade 

da informação, é ilusório e extremamente 

perigoso acreditar que qualquer horizonte 

de transformação em prol de políticas 

públicas ou privadas baseadas em 

evidências científicas possa ocorrer sem um 

intenso trabalho de mobilização. 

Todos os dados e estudos podem 

ser postos na mesa, mas se não for 

construído em torno deles um poderoso 

consenso social, capaz de movimentar 

as engrenagens do comportamento 

individual, do Estado e da iniciativa 

privada, ficarão eternamente na 

“prateleira” das boas ideias enquanto a 

humanidade avança na direção errada. 

Como se pode explicar, por exemplo, 

que segundo dados do FGV DATASAN, 

plataforma lançada pela Fundação 

em 2021, 99,1 milhões de brasileiros 

não tenham acesso à rede de esgoto, 

aproximadamente 46% da população 

nacional? E que, mesmo dentro desse 

universo, 21,5% não tenham o esgoto 

tratado? Novas ferramentas terão um 

papel chave para analisar e enfrentar o 

problema, tecnicamente? Com certeza. 

Mas a questão vai além disso. Outros 

temas, como a inflação e a fome, para citar 

apenas alguns de grande presença no 

debate público, foram alvo de um arsenal 

de iniciativas coordenadas nas últimas 

décadas. Obviamente há gargalos nesse 

processo, mas houve uma priorização 

tanto do poder público quanto da iniciativa 

privada. 

Não se trata de uma seleção aleatória ou 

meramente política, mas o resultado de 

grandes consensos sociais, construídos ao 

longo de décadas.

Podemos jogar uma luz similar sobre 

o setor de mineração, que representa 

quase 5% do PIB brasileiro e tem forte 

contribuição na balança comercial, ao 

mesmo tempo em que foi origem de 

enormes desastres recentes, como os de 

Mariana e Brumadinho, que representaram 

tragédias ambientais e humanas, com 

a destruição de vidas, ecossistemas, e 

estruturas socioeconômicas regionais. 
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Se um evento evidenciou de forma cabal 

esse cenário – para o bem e para o mal 

– foi a pandemia. A implementação de 

vacinas em tempo recorde, bem como o 

combate ao vírus em termos de gestão 

pública e privada, só foram possíveis 

em função da mobilização da sociedade 

mundial, que alavancou uma inédita 

cooperação global e multidisciplinar 

e gerou, assim, uma quantidade antes 

inimaginável de dados, pesquisas, 

resultados e decisões compartilhadas. Por 

outro lado, as falhas e assimetrias nessa 

resposta tiveram e têm, em sua origem, as 

desconfianças de partes da população e as 

barreiras na consolidação de uma narrativa 

unificada.

Fundada em 1944 com o objetivo de 

contribuir para o desenvolvimento 

nacional por meio da aplicação, ensino e 

disseminação do conhecimento de ponta, 

a FGV trabalha para superar esse conjunto 

de obstáculos em áreas essenciais para a 

vida dos brasileiros. Constituindo-se como 

o terceiro mais importante think tank do 

mundo, o mais bem administrado e líder 

da América Latina há mais de uma década, 

segundo o principal ranking da área, da 

Universidade da Pensilvânia (EUA), a 

Fundação promove a utilização sistemática 

e em larga escala das novas tecnologias 

de análise de dados na pesquisa 

aplicada, interdisciplinar e integrada às 

redes internacionais de excelência; bem 

como opera sua estrutura de ensino 

e disseminação do conhecimento de 

modo a abastecer o poder público, a 

iniciativa privada e a sociedade brasileiras, 

investindo e multiplicando as narrativas 

científicas acessíveis.

Esse movimento se dá, hoje, por meio 

de uma ampla gama de programas 

coordenados, tais como:

O Projeto Paisagens Sustentáveis  

da Amazônia 

Parte do Amazon Sustainable Landscapes – ASL, implementado 

pelo Banco Mundial, o programa Paisagens Sustentáveis é 

executado pela FGV e articula pesquisas e ações de Brasil, 

Colômbia e Peru. A parte brasileira do projeto é composta por 

quatro componentes centrais:

» A criação de novas áreas protegidas; consolidação das 

áreas protegidas já existentes e criação de mecanismos para 

sustentabilidade financeira a longo prazo;

» A promoção da conectividade de áreas protegidas, atuando nas 

regiões de entorno e interstício entre as Unidades de Conservação;

» Fortalecer políticas públicas, planos e ações direcionados à 

proteção e recuperação da vegetação nativa, assim como a gestão 

das florestas e sua integração em paisagens agrícolas sustentáveis; 

» Capacitação e cooperação entre Brasil, Colômbia e Peru 

nas diferentes temáticas de interesse do projeto, apoiando 

o intercâmbio entre os países e melhorando as capacidades 

nacionais.
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A Escola de Comunicação, Mídia e Informação da 

Fundação Getulio Vargas (FGV ECMI)

A Escola constituirá um polo internacional na aplicação de 

tecnologia para entender como se constroem as narrativas 

na era digital, ao mesmo tempo em que forma profissionais 

com os conhecimentos necessários para atender aos novos 

parâmetros e modelos de negócio na comunicação. 

Atravessará assim todas as áreas de atuação da FGV, 

fornecendo dados, análises e pesquisadores de excelência 

para pensar a tangibilidade entre o sucesso de políticas 

públicas e o seu apoio pela sociedade, bem como as novas 

relações que se desenvolvem – positivas e negativas – 

entre Democracia, informação e mobilização social via 

ferramentas digitais. Para tanto, a FGV ECMI vai operar 

por meio de três núcleos centrais: Políticas, Informação e 

Inovação; Comunicação, Comportamento Político, Discurso e 

Desinformação Online; Tecnologia, Cultura e Sociedade. 

Diagnóstico socioeconômico do desastre  

da Bacia do Rio Doce

Em 2015, o rompimento da Barragem de Fundão, no Complexo Industrial 

de Germano, em Mariana (MG), sob gestão da mineradora Samarco 

Mineração S/A, rompeu e provocou o extravasamento imediato de  

32 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro e sílica.  

A lama de rejeitos, que percorreu um trajeto de quase 700 quilômetros, 

soterrou e matou 19 pessoas e atingiu ao menos 2,2 milhões, em pelo 

menos 45 municípios de Minas Gerais e Espírito Santo.

A FGV foi contratada pelo Ministério Público Federal para 

diagnosticar e valorar os danos materiais e imateriais ocorridos após 

o rompimento, analisando as consequências de curto, médio e longo 

prazos para a população e a região atingidas. Com esse objetivo, a 

Fundação estruturou um projeto inovador, que aborda de maneira 

integrada, utilizando técnicas de machine learning e inteligência 

artificial, eixos de Saúde, Direito, Economia, Sustentabilidade, 

Educação, Segurança e Participação Social, entre outros. Foram 

mobilizados, por um período de mais de 48 meses, contados desde 

2018 até o momento, mais de 120 profissionais de cinco unidades da 

FGV: as Escolas de Direito de São Paulo e Rio de Janeiro, a Escola  

de Administração de Empresas de São Paulo, a Escola de Economia 

de São Paulo e a Escola de Matemática Aplicada.
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FGV DATASAN: um novo arcabouço para enfrentar 

o desafio do saneamento básico

O FGV DATASAN apresenta 70 indicadores em dez  

áreas-chave do saneamento e permite visualizar uma série 

histórica de dez anos, por meio de gráficos e comparações 

entre os diferentes índices que compõem o serviço, em nível 

estadual e municipal, bem como em micro e macrorregiões. 

Além da geração de dados em volume e periodicidade 

até então inexistentes, o projeto tem como uma de suas 

facetas mais inovadoras o fato de que, apesar do manancial 

e complexidade de dados oferecidos, é construído de forma 

a ser acessível para qualquer pessoa, de maneira simples e 

intuitiva. Funciona, assim, como uma poderosa ferramenta 

de informações e diagnósticos tanto para as instituições da 

sociedade civil quanto para agências reguladoras, poder 

público e empresas do setor. 

Ciência interdisciplinar para orientar o combate 

à pandemia

O projeto visa orientar a tomada de decisão e o 

desenvolvimento de políticas públicas na saúde e na 

gestão da pandemia, em seu sentido mais amplo, por 

meio de um estudo que combina análise matemática 

e infectologia para determinar as caraterísticas e a 

evolução do SARS-CoV-2 em um universo de controle, 

no Complexo de Manguinhos, no Rio de Janeiro.

Em iniciativa paralela, a Fundação também articulou 

metodologias quantitativas e dados epidemiológicos, em 

colaboração com a School of Public Health da University 

of Michigan, para implementar uma análise comparativa 

das medidas executadas na esfera internacional, em 

diferentes países e no Brasil. 
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O Centro de Ciência Aplicada à Segurança  

Pública (FGV CCAS)

Com a proposta de uma verdadeira revolução na forma de se 

pensar a segurança pública no país, o Centro evolui de maneira 

acelerada para se tornar um celeiro de medidas inovadoras, 

em todo o Brasil. A partir dele, a FGV busca contribuir com o 

poder público para basear políticas e projetos no mapeamento 

intensivo de dados e na pesquisa científica. Da criação à 

avaliação e monitoramento, o CCAS permite que se formule, de 

forma integrada, programas de prevenção e enfrentamento à 

criminalidade. 

Essa transformação já se concretizou em projetos estratégicos, 

como a avaliação de impacto da adoção de câmeras corporais 

pela Polícia Militar de São Paulo; e survey com a população que 

vive em comunidades no Rio de Janeiro sobre a presença e as 

práticas de grupos criminais nas localidades, por meio do Disque 

Denúncia; entre outras iniciativas.

Desse modo, a FGV busca renovar a sua missão histórica, 

entendendo que fazê-lo, no mundo de hoje, significa investir em 

novos parâmetros científicos, com o uso intensivo de tecnologia, 

por meio dos quais será possível encontrar e implementar 

soluções inovadoras em campos estratégicos para o bem-estar 

de todos os brasileiros.

Somente a partir desse processo – e da profunda mudança 

na forma de pensar que representa – será possível construir 

respostas que não só correspondam aos desafios de um mundo 

em rápida transformação, mas sim, os antecipem. No presente 

Relatório, serão apresentados destaques desse trabalho ao longo 

do ano de 2021, divididos nos seguintes Capítulos: 

» GOVERNANÇA PÚBLICA E PRIVADA – ações da FGV para 

ampliar a eficiência e impacto das políticas de Estado e das 

empresas brasileiras, com base em evidências, nas áreas 

de Educação e Juventude; Saúde e Pandemia; Economia; e 

Comunicação Digital; 

» ENERGIA E SUSTENTABILIDADE – iniciativas voltadas 

à preservação socioambiental, à transição energética e às 

estruturas sustentáveis de produção, de modo a potencializar as 

características e oportunidades únicas que o Brasil possui; 

» INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO – programas, 

pesquisas, atividades de ensino e produtos públicos da Fundação 

que contribuem para a construção de um país inclusivo, que 

ofereça a todos os brasileiros as mesmas oportunidades; 

» DEFESA E SEGURANÇA NACIONAIS – o trabalho da FGV para 

apoiar, com gestão e inovação, alguns dos principais projetos da 

indústria de Defesa nacionais, bem como para implementar um 

novo modelo de segurança pública no país;

» INSERÇÃO INTERNACIONAL – os projetos e parcerias, em 

diversas áreas, em que a Fundação não só ajuda a representar 

e dar protagonismo ao Brasil em algumas das mais importantes 

redes de produção científica globais, como a pensar a inserção 

do país na economia internacional. 
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D
e acordo com o ranking da Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual 

(OMPI) de 2021, o Brasil ocupa a 57ª 

posição no Índice Global de Inovação (IGI) entre 

132 países. O país subiu cinco lugares em relação 

a 2020, mas mantêm-se distante de sua melhor 

colocação (47º, em 2011), em um contexto de 

perda de peso entre as economias globais (caiu 

da 7ª para a 13ª posição na última década). 

Para avançar nesse cenário e superar de uma 

vez por todas as barreiras que dificultam uma 

trajetória sustentável de desenvolvimento,  em 

um contexto no qual a pandemia de Covid-19 

lançou novos e perenes desafios, o Brasil 

precisa ampliar sua qualificação educacional e 

profissional, avançar decisivamente no ganho 

de qualidade de vida e saúde de toda a sua 

população, agregar valor à sua cadeia produtiva 

e dar um salto na produtividade do trabalho, de 

modo a escapar da armadilha da renda média e 

gerar novas oportunidades para a sua população.

Isso significa abrir caminhos para que governos 

e empresas nacionais não apenas superem a 

distância que as separa de suas congêneres 

em países desenvolvidos como sejam capazes 

de formular e aplicar soluções de ponta, com a 

utilização intensiva de ciência e tecnologia. Para 

tanto, haverá ainda um outro fator decisivo: a 

comunicação. Sem a capacidade de se comunicar 

efetivamente e mobilizar a opinião pública, 

nenhuma política consistente, de longo prazo, 

será capaz de avançar.

A Fundação Getulio Vargas é o mais importante 

think tank nacional e um dos mais destacados, 

internacionalmente, no design e avaliação de 

políticas públicas e privadas com base em 

evidências. O trabalho da FGV nesse campo visa 

uma evolução da capacidade de produção científica 

do Brasil em todos os setores estratégicos para 

a qualidade de vida da população e o ganho de 

competitividade em escala global.

A Fundação investe em um arcabouço de pesquisa, 

ensino e disseminação que integre pesquisadores e 

centros de ensino com os policy makers, tanto nas 

esferas de atuação do Estado nos níveis municipal, 

estadual e federal, como nas pequenas, médias 

e grandes empresas do país. Ao implementar 

conceitos e ferramentas que subvertem os 

raciocínios tradicionais, a FGV oferece aos gestores 

públicos e privados um arsenal de medidas 

inovadoras, que permitem um salto exponencial de 

eficiência, em escala internacional. 

Com isso, contribui para fazer do Brasil um polo 

de inovação, capaz de, no futuro próximo, ter 

participação central na definição dos novos 

sistemas de ensino, saúde, trabalho, produção, 

infraestrutura, serviços e comunicação, para citar 

algumas áreas que serão abordadas no presente 

capítulo, dividido em seções de Educação e 

Juventude; Saúde e Pandemia; Economia; e 

Comunicação Digital.

Parte desse esforço também será exposto nos 

capítulos subsequentes, junto a iniciativas 

voltadas para a sociedade civil relativas à 

Energia e Sustentabilidade; Inclusão Social e 

Desenvolvimento; Defesa e Segurança Nacionais e 

Inserção Internacional. 
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Monitoramento Público de Políticas Educacionais

Nas últimas décadas, tem-se observado 

um intenso debate público e acadêmico 

em torno de estratégias para promover 

a melhoria da qualidade da educação, 

particularmente a educação básica, um 

dos pilares para a formação profissional. 

Muito dessa discussão permanece no 

campo pedagógico e tem como cerne a 

identificação de métodos e técnicas de 

ensino que reforcem a aprendizagem. 

Surpreendentemente, menos explorado 

está o campo da gestão escolar e 

o papel dos diretores de escolas. 

Entretanto, ao exercer a função de líder 

da equipe, o diretor pode influenciar 

significativamente o desempenho de 

todos os participantes do processo 

ensino-aprendizagem. 

O Impacto da Liderança dos Diretores de Escolas 
Públicas no Desempenho Escolar

EDUCAÇÃO E  
JUVENTUDE

A pesquisa tem como objetivo a 

sistematização e análise da literatura 

sobre políticas públicas educacionais 

inovadoras e o papel das organizações não 

governamentais nesse processo. A partir 

desse diagnóstico, a FGV desenvolveu uma 

metodologia de monitoramento para o 

projeto “Educação Já!”

Criado em 2018, o “Educação Já!” é uma 

iniciativa liderada pela organização sem 

fins lucrativos “Todos Pela Educação” e 

tem como objetivo principal subsidiar 

o poder público com diagnósticos 

detalhados e soluções concretas em 

sete temas estruturantes – Ensino Médio; 

Governança e Gestão; Financiamento; Base 

Nacional Comum Curricular; Professor; 

Primeira Infância; Alfabetização.

De natureza suprapartidária, o esforço 

reúne diversos especialistas, educadores 

e organizações do campo educacional 

comprometidos com o avanço de políticas 

públicas informadas pelas evidências e 

pelas experiências exitosas.

A pesquisa se propõe, assim, a estudar o 

papel da liderança dos diretores de escolas 

públicas municipais para as equipes de 

professores e, consequentemente, para os 

alunos. Busca-se entender como o estilo, 

as relações e as redes de liderança que são 

estabelecidas no interior das equipes de 

trabalho das escolas podem influenciar as 

percepções, atitudes e comportamentos.

Os resultados vão construir:

» Pontos de referência para a formulação 

de políticas de gestão de recursos 

humanos no contexto da educação básica 

pública brasileira;

» Caminhos que ajudem a reforçar a 

qualidade das escolas públicas e o 

desempenho escolar dos alunos.
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A FGV é uma das realizadoras e 

apoiadoras do projeto “Atlas da 

Juventude”, que desenvolve referências 

sobre diversos temas de interesse da 

juventude brasileira. Em 2021, foram 

lançadas quatro pesquisas no âmbito 

do projeto: 

» “Jovens – Projeções Populacionais”; 

» “Jovens – Percepções e Políticas 

Públicas”; 

» “Juventudes, Educação e Trabalho: 

Impactos da Pandemia nos Nem-Nem 

(Nem trabalha Nem estuda)”; 

» “Juventude e Trabalho: Qual foi o 

Impacto da Crise na Renda dos Jovens?  

E nos Nem-Nem?”. 

Ainda dentro do escopo da FGV no 

Atlas esteve a criação, em 2021, de um 

indicador que sintetiza os principais 

números em torno do trinômio 

juventude-educação-trabalho: o IJET.

Um novo indicador 
socioeconômico para a 
juventude brasileira 

Partindo da educação, o IJET busca 

sintetizar em um único número a 

realidade do país em relação ao seu 

principal ativo – os jovens – e seu 

desenvolvimento, seja em sala de 

aula como em seus primeiros passos 

profissionais. 

Enfatiza-se, nesse contexto, as “últimas 

milhas” do longo trajeto que separa 

os jovens estudantes brasileiros do 

mercado de trabalho, com a construção 

de um indicador abertos às Unidades da 

Federação e suas respectivas capitais, 

combinando: 

» O percentual de jovens de uma 

localidade;

» O estoque de capital humano desse 

grupo, representado pelo total de anos 

de estudo e sua distribuição entre a 

população jovem;

» As oportunidades educacionais e/ou 

trabalhistas a eles oferecidas.
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Projeto de Redução do 

Analfabetismo de Jovens e Adultos

Trabalho para a Secretaria do Estado 

da Educação do Piauí a fim de 

subsidiar os gestores públicos na 

definição, estruturação, implementação, 

gestão processual e orçamentária, 

monitoramento da execução, diagnóstico 

inicial e monitoramento da aprendizagem 

dos jovens e adultos beneficiários do 

Projeto de Redução do Analfabetismo.

Novo Ensino Médio

Contribuição técnica para o 

desenvolvimento de planos e modelos 

para o Novo Ensino Médio, com foco na 

Educação Profissional e Tecnológica, no 

âmbito das Secretarias da Educação dos 

estados de Minas Gerais; Rio Grande do 

Norte; Bahia e Piauí.

Em 2021, o Centro de Desenvolvimento de 

Gestão Pública e Políticas Educacionais 

da FGV implementou diversas pesquisas 

e projetos junto a diferentes esferas 

governamentais visando ampliar o nível 

de informação técnica, bem como a 

qualidade e o acesso ao ensino no Brasil. 

Entre essas iniciativas, pode-se destacar:

Formação continuada na educação 

indígena e no sistema braile de 

ensino

Assessoria ao estado da Bahia na 

formação continuada de professores e 

profissionais de apoio à prática docente 

com foco na educação indígena; sistema 

braile de ensino; atendimento educacional 

especializado; acompanhamento e 

monitoramento do Benefício de Prestação 

Continuada – BPC, bem como a impressão 

e distribuição de obras que abordam 

temas étnico-raciais para apoiar as 

formações.

Planejamento e execução de projetos para o ensino 
estadual e municipal
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Estudo de Sistemas Integrados de 

Gestão Educacional (SIGEDs)

Projeto para o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID) visando a 

implementação de dois estudos que 

analisarão as soluções disponíveis no 

mercado dos Sistemas Integrados de 

Gestão Eletrônica de Documentos 

(SIGEDs), no âmbito da educação básica 

(creche, pré-escola, ensino fundamental e 

ensino médio). O trabalho avaliará, ainda, 

questões como o funcionamento, nível de 

desenvolvimento, pontos fortes e desafios, 

caminho crítico e custos estimados para 

fortalecer os SIGEDs do município de 

São Paulo e da Província de Misiones 

(Argentina).

A FGV é responsável pela parte brasileira 

e da Província de Córdoba (Argentina) da 

iniciativa, parte de uma pesquisa aplicada 

coordenada pelo BID em toda a América 

Latina e Caribe.

Trilhos da Alfabetização

Lançamento do Projeto Trilhos da 

Alfabetização, uma iniciativa conjunta  

da FGV com governo do Maranhão,  

24 prefeituras do estado e a Fundação 

Vale, de modo a promover melhorias no 

processo de alfabetização e aprendizagem 

de 70 mil crianças dos municípios 

envolvidos. 

Com duração de três anos, a iniciativa 

tem como objetivos centrais: fortalecer 

a gestão municipal; formar professores 

alfabetizadores e coordenadores 

pedagógicos; e produzir material didático 

para alunos e docentes.

Análise da educação estadual e 

municipal no Brasil

Com base em uma análise quanti-

qualitativa dos indicadores de educação 

dos estados e municípios brasileiros, 

a FGV busca identificar os principais 

eixos por meio dos quais os sistemas 

de ensino desenvolvem suas atividades 

junto à rede escolar, nos temas de 

avaliação, currículo, profissionais da 

educação, acompanhamento e regime de 

colaboração. 

Busca-se, assim, chegar a resultados 

que contribuam para a melhoria das 

práticas de gestão da aprendizagem nos 

estados e municípios brasileiros. Para 

alcançar um público-alvo ainda mais 

amplo na sociedade, estão previstos 

também a publicação de um livro, dois 

artigos científicos e dois artigos na mídia 

generalista ou setorial.

Modelos de Governança multinível 

em países Federativos

O ainda não implementado Sistema 

Nacional de Educação brasileiro será 

peça essencial para articular as políticas 

do setor em torno de um mesmo 

arcabouço e conjunto de práticas, 

reduzindo a desigualdade regional e 

aumentando a qualidade do ensino. Sua 

execução, contudo, envolve a articulação 

de diferentes esferas de gestão e de 

características socioeconômicas locais 

em toda a federação brasileira. 

Diante da complexidade da questão e 

da falta de consensos claros, a pesquisa 

busca referências internacionais 

de implementação de projetos 

similares em países organizados de 

maneira federativa. Para tanto, foram 

selecionados cinco países que adotam 

esse regime – Alemanha, Austrália, 

Canadá, Estados Unidos e México.

Com essa base, o trabalho aborda 

comparativamente as estruturas 

e mecanismos de governança 

disponíveis, estabelecendo pontos 

de partida para a aplicação e 

aperfeiçoamento do Sistema Nacional 

de Educação brasileiro.
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Se antes da pandemia a inserção de novas 

tecnologias nas escolas, particularmente 

no setor público, já era alvo de intensos 

debates e projetos, com objetivos 

pedagógicos e logísticos, bem como 

redução das desigualdades regionais e 

inclusão social, hoje esse processo  

tornou-se emergencial. 

Os efeitos da Covid-19 deixaram evidentes 

os gargalos no sistema de educação 

pública, sobrecarregando professores 

e alunos, ampliando vertiginosamente 

as diferenças no acesso a um ensino de 

qualidade e gerando um legado perverso 

de exclusão e atraso, que o país precisa 

enfrentar. 

A FGV trabalha diretamente em prol 

desse objetivo como um dos parceiros da 

Iniciativa BNDES Educação Conectada 

(IEC-BNDES), que visa promover a inserção 

da tecnologia no contexto educacional. 

A Fundação é responsável pelo 

monitoramento e avaliação (M&A) da 

Iniciativa e coordena o Observatório 

Tecnologia na Escola – OTec. Composto por 

um conjunto de instituições – Rede OTec 

– com experiência comprovada em M&A 

de programas/políticas educacionais, o 

Observatório atua como:

Tecnologia para a 
qualificação do ensino 
brasileiro 

» Fonte de produção e disseminação 

de informações e conhecimentos sobre 

tecnologia na educação;

» Centro para a promoção de subsídios 

visando a formulação de políticas públicas 

eficientes e inclusivas;

» Rede que contribui para garantir a 

transparência da IEC-BNDES por meio da 

disponibilização de dados e informações 

para a sociedade em geral, pesquisadores, 

gestores e profissionais da educação. 

Dentre as competências atribuídas à 

FGV, nesse contexto, está a elaboração 

de relatórios intermediários sobre a 

implementação da Iniciativa, estudos de 

caso, e mapeamento de boas práticas. 
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Enfrentamento da Epidemia de Covid-19:  
Brasil em Perspectiva Comparada

SAÚDE E  
PANDEMIA

A epidemia gerada pelo novo 

coronavírus (Covid-19) tem determinado 

perdas de vidas e adoecimento de 

centenas de milhares de pessoas, pondo 

à prova os serviços e sistemas de saúde 

em todo o mundo. 

A equipe de pesquisa da FGV envolvida 

com o projeto, em colaboração com a 

School of Public Health da University of 

Michigan, integra um estudo que busca 

mapear as iniciativas globais em relação 

ao tema para responder as seguintes 

questões:

» De que forma os diferentes governos 

têm respondido à epidemia do novo 

coronavírus? 

» Qual o tempo de resposta entre 

os primeiros casos e as ações de 

enfrentamento da epidemia?

» Como e por que essas medidas foram 

adotadas?

» O que pode ser feito para evitar um 

desastre semelhante no futuro? 

Nesse contexto, o trabalho de campo 

realizado no âmbito da pesquisa, que 

obteve o financiamento da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo (Fapespe) terá três eixos: 

» Explorar a resposta do sistema 

e a política de saúde ao longo do 

desenvolvimento da epidemia; 

» Investigar as iniciativas de proteção 

social que têm sido adotadas de forma a 

viabilizar as ações de saúde pública; 

» Analisar, em perspectiva comparada, 

como e por que essas decisões foram 

adotadas e propor recomendações. 

Será empregada metodologia qualitativa, 

combinada com análise de dados 

epidemiológicos para explorar em 

que medida os seguintes elementos 

contribuem (ou não) para compreender 

as decisões do país: histórico de 

enfrentamento de emergências de saúde 

pública; capacidade estatal e gestão de 

crise em saúde pública; coordenação e 

iniciativas por parte de partidos políticos. 

O estudo representa uma das primeiras 

iniciativas em conjunto de publicações 

brasileiras a explorar em profundidade 

elementos explicativos, balizados por 

um esforço comparativo e cooperação 

internacional na área. Além disso, as 

publicações informarão estudos futuros 

sobre o Covid-19 e ajudarão a definir 

os debates sobre o que essa epidemia 

significa para as disciplinas de política 

pública comparada e gestão de políticas 

de saúde.
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A epidemia de Covid-19 impactou todas as dimensões da vida 

pública e privada, alterando o cotidiano de todos os cidadãos, no 

Brasil e no mundo. Desde o primeiro momento em que o vírus foi 

detectado no país, o debate sobre seus efeitos na saúde pública 

se conectou, indissociavelmente, com a necessidade de se planejar 

de maneira articulada ações socioeconômicas, de logística e 

infraestrutura, educação e informação. Ficou evidente, de maneira 

inédita por sua dimensão, urgência, e interesse coletivo para a 

sociedade brasileira, a importância de:

» Pensar e formular as políticas 

públicas com base em evidências, 

estudos e monitoramento técnico e 

científico;

» Gerar dados que permitissem aos 

gestores públicos e privados entender 

o comportamento e evolução da 

pandemia, a cada momento e fase, de 

modo a utilizar essa base de dados 

como pilar para a tomada de decisões 

e a comunicação com os cidadãos.

Estudo sobre a dinâmica do coronavírus 
em Manguinhos para orientar políticas 
públicas com base em evidências

Com esse objetivo, a FGV capitaneou, 

em 2021, projeto visando estimar a 

prevalência e risco de transmissibilidade 

da Covid-19 no Complexo de 

Manguinhos, no Rio de Janeiro. O 

trabalho é composto por dois estudos, 

conduzidos em paralelo:

» O estudo 1 visa determinar a 

soroprevalência de portadores de 

anticorpos anti-SARS-CoV-2 e monitorar 

a progressão da infecção;

» O estudo 2 busca determinar o risco 

de transmissão intradomiciliar do SARS-

CoV-2.
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Se os serviços de água tratada, coleta e tratamento 

de esgoto já eram um dos mais importantes desafios 

nacionais, com a pandemia e a aprovação de um novo 

marco legal para o setor, esse processo ganhou ainda mais 

foco. Para aprofundar o conhecimento sobre a realidade 

do saneamento no Brasil com base no uso intensivo de 

dados, a Fundação lançou, em 2021, o FGV DATASAN, uma 

plataforma de governança e gestão estratégica.

Com 70 indicadores em dez áreas-chave, o FGV DATASAN 

é capaz de subsidiar o diagnóstico de todas as áreas/

atividades necessárias ao funcionamento de uma 

empresa prestadora de serviços de saneamento e para o 

planejamento de ações de melhoria gerencial, em nível 

municipal, estadual ou regional. Além disso, a ferramenta 

pode auxiliar no aumento do controle e transparência no 

alcance das metas por parte das Agências de Regulação; 

na análise de mercado de fornecedores de bens e serviços 

e na avaliação financeira e de investimentos. 

Entre os principais indicadores encontrados no FGV 

DATASAN estão os índices de tratamento de água; de 

atendimento, coleta e tratamento de esgoto; de consumo 

e perda de água; de qualidade dos produtos fornecidos; 

de eficiência na operação; e de medição da transparência 

e eficiência comercial, econômica e financeira.

FGV lança nova plataforma para o 
planejamento com base em evidências 
no setor de saneamento básico 

Observatório do  
Direito à Saúde

A FGV desenvolve instrumentos e 

metodologia de monitoramento para 

o Observatório do Direito à Saúde, 

cuja finalidade é a identificação de 

desigualdades e violações do direito à 

saúde no Brasil, com ênfase nos grupos 

mais vulneráveis, de acordo com as 

prioridades estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Saúde (CNS).

O arcabouço, em construção, se baseará 

no método de análise qualitativa, com 

informações colhidas diretamente junto 

aos atores presentes nos territórios e 

comunidades alvo. 

Os resultados desse trabalho vão 

gerar ferramentas para detectar e 

denunciar desigualdades e pressionar os 

responsáveis institucionais para adotar 

medidas eficazes de intervenção.
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Fruto de parceria entre a FGV e a startup 

Nutrebem, o estudo, publicado em 2021 

na revista científica Preventive Medicine, 

especializada em prevenção de doenças, 

promoção de hábitos saudáveis e políticas 

de saúde pública, analisa: 1) A oferta de 

produtos nas cantinas escolares; 2) A 

relação entre mudanças nesse cardápio 

e os padrões futuros de compras por 

crianças e adolescentes.

A pesquisa abarcou um universo de 54 

escolas privadas no Brasil, ao longo de 

três anos, avaliando o comportamento de 

mais de 20 mil crianças e adolescentes e 

mais de quatro milhões de compras. 

Os resultados mostraram que a qualidade 

oferecida é baixa: 

» 60% dos produtos oferecidos são 

alimentos e bebidas de baixo valor 

nutricional;

» A presença de alimentos e bebidas 

de elevado valor nutricional representa 

apenas 12% do que é oferecido nas 

cantinas e 10% dos gastos;

Ao mesmo tempo, fica nítido que a 

substituição de alimentos e bebidas tem 

potencial para alterar positivamente os 

hábitos alimentares. Nesse sentido:

» A introdução de um produto saudável 

(de alto valor nutricional) aumenta em 

média, por aluno, o consumo de 3,7% de 

produtos saudáveis por mês;

» A redução da oferta de um produto 

não saudável (baixo valor nutricional) 

aumenta em média, por aluno, 0,6% do 

consumo de produtos saudáveis por 

mês.

» As associações entre os cardápios das 

cantinas e o consumo das crianças e 

adolescentes é mais forte na categoria 

de bebidas. Nesse quesito, a inclusão de 

um produto saudável no cardápio, por 

exemplo, se associa simultaneamente 

ao aumento do consumo de bebidas 

saudáveis e à redução do consumo de 

bebidas de baixo valor nutricional. 

Oferta e Consumo de Bebidas 
e Alimentos nas escolas 

A cadeia de doações funciona com 

base na ação voluntária e se configura 

de maneira que os bancos de alimentos 

assumam um papel tanto de receptor 

dos insumos, como de distribuidor para 

as ONGs que atendem populações 

vulneráveis (orfanatos, creches, asilos, 

entre outros).

Tais bancos, sejam de origem privada 

ou pública, estão imbricados, assim, em 

uma rede multistakeholder que influencia 

as doações e as práticas de gestão e, 

consequentemente, o alcance e impacto 

social de suas ações. 

A legitimidade das iniciativas 

multistakeholder baseia-se na 

representação e participação em um 

processo inclusivo e aberto ao escrutínio 

público, que pode fazer toda a diferença 

em relação ao comprometimento da 

sociedade brasileira com o tema, como 

parte de um múltiplo arcabouço social.

Nesse contexto, o envolvimento do 

setor privado – doador – e do terceiro 

setor – distribuidor – com esse 

movimento será fundamental para a 

manutenção da confiança da população 

e, consequentemente, dos volumes de 

doações atingidos durante a pandemia.

Transparência na cadeia 
de doação de alimentos: 
potencializando a 
experiência da pandemia

Compreender os papéis e as interdepen-

dências entre essas duas esferas de 

atuação e as maneiras de engajá-las em 

um processo articulado de aumento da 

transparência será, assim, um desafio 

central para:

» Consolidar os padrões mais altos e 

consistentes de doação de alimentos 

atingidos nos últimos anos;

» A partir daí, proporcionar um avanço 

estrutural da sociedade brasileira em 

direção a um modelo correlato aos de 

países de alta renda.

Para alcançar esse objetivo, a pesquisa 

é norteada pelas seguintes questões: 

Quem são os stakeholders mais relevantes 

e suas motivações ao se engajar na 

cadeia de doações de alimentos? Como 

o setor privado pode apoiar na gestão e 

transparência dos processos das cadeias 

de doações de alimentos pós-Covid 19? 

Como a redistribuição de alimentos pode 

promover uma mudança social positiva?
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Os impactos da pandemia do Covid-19 

não são uniformes, atingindo de diferentes 

maneiras os grupos que compõem a 

sociedade brasileira, tanto de acordo 

com o nível de renda quanto pelas 

caraterísticas regionais, de gênero e idade. 

O objetivo da pesquisa, assim, é fornecer 

uma visão ampla e atual dos efeitos da 

pandemia no Brasil, de acordo com esses 

recortes. O trabalho evidenciou que:

» A renda individual média do brasileiro 

incluindo informais, desempregados e 

inativos se encontra hoje -9,4% abaixo do 

nível do final de 2019. Na metade mais 

pobre esta perda de renda foi de -21,5%. 

A queda de renda entre os 10% mais ricos 

foi de -7,16%, menos de 1/3 do número 

observado na metade mais pobre. Pouco 

mais de 50% da queda de renda entre 

mais pobres se deve ao aumento de 

desemprego. Soma-se a isso o contingente 

de trabalhadores que se retirou do 

mercado – o efeito-desalento resultou em 

queda de renda 8,2% neste grupo.

» Os principais perdedores de renda 

individual foram os moradores da região 

Nordeste (-11,4%); as mulheres que tiveram 

jornada dupla de cuidado das crianças 

em casa (-10,35%); os idosos, por terem 

de se retirar do mercado de trabalho em 

função da maior fragilidade em relação ao 

Covid-19 (-14,2% de perda). 

Desigualdade de impactos trabalhistas 
na pandemia

» Nos 12 meses terminados em julho de 

2021, a inflação dos pobres foi de 10,05%, 

3 pontos acima da inflação da alta 

renda, segundo estimativas do Ipea. Já 

de acordo com o levantamento da FGV, 

a taxa de desemprego da metade mais 

pobre dos brasileiros subiu de 26,55% 

para 35,98% durante a pandemia. Entre 

os 10% mais ricos essa evolução foi de 

2,6% para 2,87%. Ou seja, a fatia mais 

pobre da população brasileira sofreu um 

processo muito mais intenso de perda no 

poder de compra e qualidade de vida no 

período.

» A renda per capita, que já tinha caído 14,1% 

do ápice de R$ 255, no quarto trimestre de 

2014, para R$ 219, no quarto trimestre de 

2019, recuou 21,5% até o segundo trimestre 

de 2021, chegando a R$ 172.

» O índice de Gini, que já havia aumentado 

de 0,6003 para 0,6279 entre os quartos 

trimestres de 2014 e 2019, atingiu 0,640 no 

segundo trimestre de 2021, acima de toda 

série histórica pré-pandemia.

» A proporção de brasileiros com renda 

abaixo da linha de pobreza (R$ 261 por 

pessoa) era, antes da pandemia, de 

10,97%. Em setembro de 2020, o melhor 

ponto da série em função do programa 

de Auxílio Emergencial, esse número 

caiu para 4,63%. Com a suspensão do 

benefício, volta a dar um salto, atingindo 

16,1% da população (34,3 milhões de 

pessoas), no primeiro trimestre de 

2021. Finalmente, com a adoção do 

novo auxílio em escala reduzida e com 

duração limitada, a partir de abril de 

2021, o número cai para 12,98%.
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Para dar continuidade ao trabalho iniciado 

em 2020, que gerou o relatório “Transporte 

público e Covid-19 – O que pode ser 

feito?”, com o objetivo de disseminar boas 

práticas de mobilidade urbana a partir do 

levantamento de políticas internacionais, a 

FGV implementou, em 2021, um novo braço 

de pesquisa. Dessa vez o objetivo foi de 

compreender como o transporte público 

está sendo planejado e disponibilizado no 

Brasil durante a pandemia, com base em 

uma avaliação de três pontos centrais:

» Os principais efeitos e as ações 

estabelecidas para o enfrentamento da 

crise sanitária no setor;

» A comparação desse arcabouço com os 

exemplos do exterior;

» A indicação de soluções para o futuro do 

transporte público no Brasil, não apenas 

enquanto durar a emergência sanitária, mas 

também no momento posterior. 

Transporte público e a Covid-19:  
O abandono do setor durante a pandemia

É importante ter em mente, nesse sentido, 

que os efeitos econômicos e sociais do 

surto de Covid-19 se estendem muito 

além do desempenho do serviço em si e 

atingem diversas áreas, gerando riscos 

à saúde, falta de viabilidade financeira a 

longo prazo dos sistemas de transportes; 

e barreiras tanto à igualdade social 

quanto à mobilidade sustentável. 

Caso o setor de transporte público não 

seja percebido e tratado como uma 

atividade que precisa de planejamento 

e suporte específicos, dado o panorama 

enfrentado, cresce o risco de que seja 

comprometido seriamente o futuro das 

cidades brasileiras. 
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Acúmulo de capacidade para inovação e ganho 
de competitividade: rompendo com a armadilha 
da renda média

INOVAÇÃO E  
COMPETITIVIDADE

Há mais de 50 anos, o Brasil está 

aprisionado na condição de país de 

renda e tecnologia média que se reflete 

em seu lento crescimento econômico. 

Nesta condição, encontra-se entre dois 

desafios: de um lado, os altos custos 

de produção limitam a sua vantagem 

competitiva frente a economias 

altamente exportadoras; de outro, o 

nível de capacidade para inovação 

tecnológica não é suficientemente 

alto para competir vantajosamente com 

empresas de economias avançadas no 

mercado global. 

Pioneiro em nível internacional, o estudo 

da FGV, publicado em forma de artigo em 

2021, examinou a eficácia do processo de 

inovação em 63 empresas de cinco indústrias 

intensivas em tecnologia de processo e 

em recursos naturais no Brasil: aço, etanol, 

celulose e papel, mineração e petróleo. 

Essas empresas e indústrias representam 

um faturamento aproximado de 180 bilhões 

de dólares, cerca de 40% das exportações 

e mais de 30% do valor adicionado na 

indústria brasileira. 

Com base nesse universo, o trabalho 

examinou, ao longo de 10 anos, a relação 

entre os insumos – inputs – para inovação 

(acumulação de níveis de capacidade para 

inovação tecnológica e mecanismos de 

aquisição externa e interna de conhecimento 

para inovação) e os resultados – outputs 

(inovações implementadas, aumento de 

produtividade do trabalho e desempenho 

exportador) e encontrou: 

Com relação aos insumos (inputs)

» 70% das empresas estudadas 

acumularam capacidades tecnológicas 

até o Nível 3 (capacidade para inovação 

intermediária);

» 22% das empresas atingiram o Nível 4 

de capacidade tecnológica (ou seja, são 

seguidoras rápidas de líderes globais);

» 8% das empresas atingiram o Nível 5 

de capacidade tecnológica (são capazes 

de implementar inovações em nível de 

liderança internacional);

» Foram examinados ainda os fatores 

que dificultam a transição de empresas 

do Nível 4 para o Nível 5 de capacidade 

para inovação tecnológica, especialmente 

a formação de base organizacional para 

inovação.

Com relação aos resultados do 

processo de inovação (outputs)

» A implementação de um espectro 

de atividades inovadoras, desde 

adaptações de tecnologias existentes 

e inovações baseadas em design e 

engenharia, até os mais avançados níveis 

de P&D nas empresas que acumularam 

níveis progressivamente mais altos de 

capacidade tecnológica.

» Aumento médio de 55% na 

produtividade nas empresas menos 

produtivas, associado à acumulação de 

níveis de capacidade tecnológica além do 

nível básico (Nível 2).

» Aumento médio de 38% na 

produtividade nas empresas mais 

produtivas, associado ao aumento do  

nível de capacidade tecnológica do Nível 3 

para o 4.

» Aumento médio de 37% no desempenho 

exportador das empresas menos 

exportadoras, associado à acumulação 

de níveis de capacidade tecnológica para 

inovação além do básico (Nível 2). 

» Aumento médio de 52% no desempenho 

exportador das empresas mais 

exportadoras, associado à acumulação 

de capacidade para inovação tecnológica 

além do Nível 3. 
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Durante sua jornada de compra, os consumidores trafegam 

indiscriminadamente entre ofertas feitas por varejistas online, 

tradicionais, pure players (apenas digitais) e modelos híbridos 

e fluidos. Nesse contexto, a expansão do comércio eletrônico 

em vertentes menos convencionais, como social selling (venda 

via redes sociais) e mobile commerce (comércio por meio de 

dispositivos móveis), são alternativas cada vez mais factíveis. 

Os efeitos da pandemia de Covid-19 aceleraram esse 

movimento, com mudanças profundas e permanentes. 

Inovações que eram planejadas para se consolidar em cinco 

ou sete anos foram implementadas em meses, apresentando 

um novo desafio para os gestores varejistas. Ainda mais 

notável é a evolução das etapas do processo de compra, com 

consumidores substituindo jornadas lineares e transacionais, por 

paralelas, cíclicas e relacionais.

Por outro lado, as novas plataformas tecnológicas estão 

cada vez mais acessíveis a varejistas de tamanhos e formatos 

variados. Muitas delas são oferecidas em nuvem e escalonáveis, 

facilitando sua adoção e, assim, horizontalizando o cenário 

competitivo. A capacidade de ler este processo em constante 

mutação, que demanda uma adaptação ágil, é hoje, mais do que 

nunca, fundamental para o varejo.

Com base nesse diagnóstico, o Centro de Excelência em Varejo 

da FGV promoveu, em 2021 o 14º Congresso Latino-Americano 

de Varejo e Consumo: “Ubiquitous retailing: new technologies 

transforming the consumer Journey”, voltado para discutir, 

trocar experiências e projetar o impacto das transformações 

tecnológicas e comportamentais no setor, responsável por fatia 

expressiva do PIB e da geração de empregos no país.

14º Congresso Latino-Americano de Varejo 
e Consumo: uma revolução no setor 

Mobilidade e E-Commerce: FGV cria novos indicadores 
para embasar políticas públicas em setores que passam 
por intensas transformações 

A FGV criou dois novos indicadores, 

de periodicidade trimestral, voltados a 

dois setores que passaram por intensas 

transformações durante a pandemia e acerca 

dos quais se projetam, para os próximos 

anos e décadas, verdadeiras revoluções, com 

amparo em mudanças comportamentais e 

na evolução das cidades, e com efeitos que 

abarcarão toda a sociedade brasileira – e o 

mundo. São eles:

» O Índice de Qualidade da Mobilidade 

Urbana (IQMU): formado pela articulação de 

um conjunto de indicadores que permitem 

entender o funcionamento, os avanços e 

desafios no setor, o IQMU reflete uma visão 

coletiva das cidades brasileiras e fornece 

um instrumento inovador e científico para 

o planejamento e controle da mobilidade 

urbana; 

» O Índice da Qualidade da Logística do 

E-commerce (IQLE). Trata-se de uma métrica 

de utilidade pública, formada por vários 

índices parciais, que mapeia a qualidade da 

logística do e-commerce, cidade a cidade, 

apoiando, assim, as políticas públicas de 

defesa do consumidor e de comércio, bem 

como as decisões governamentais sobre a 

movimentação de carga urbana.
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Os investimentos em infraestrutura, 

de forma a ampliar a eficiência e 

competitividade do setor produtivo, são 

peças-chaves para que o Brasil alcance 

um processo de crescimento econômico 

sustentável. Nesse sentido, junto à ação 

do Estado, é fundamental atrair capitais 

que possam financiar esse movimento, em 

larga escala e de maneira acelerada. 

O mercado segurador, por meio de 

seus produtos, regulação e arcabouço 

financeiro, é um componente fundamental 

nesse processo. Sem um setor robusto, 

aumentam decisivamente os riscos e 

custos de qualquer grande projeto, o que 

diminui a viabilidade e capacidade de 

execução. 

Para fazer frente às iniciativas na área de 

infraestrutura divulgadas pelo governo 

federal, estima-se que serão necessários 

investimentos da ordem de R$ 700 bilhões 

até 2023. Um programa de investimentos 

dessa amplitude exigirá a atração de 

financiamento e volume de resseguro 

internacional. Para isso, uma regulação no 

mercado de Seguros, efetiva e orientada 

para os negócios, junto à interconexão 

com o mercado financeiro serão fatores 

críticos. 

No que se refere aos seguros de danos 

relacionados às coberturas de riscos 

massificados e de grandes riscos, o 

Brasil encontra-se ainda muito atrasado, 

tanto quando consideramos economias 

desenvolvidas como emergentes. A 

produção de prêmios representa apenas 

1,09% do PIB nacional, o que nos coloca 

na 42ª posição de ranking. A média 

mundial é 4,1%.

Paralelamente, esse mercado enfrenta 

hoje uma grande mudança. As novas 

tecnologias disponíveis, associadas à 

abundância de fontes de financiamento 

em operações conhecidas com 

“Insurtechs”, tendem a produzir uma 

transformação sem precedentes no 

setor. Até 2019, já foram investidos mais 

de US$ 36 bilhões em diversos tipos de 

“Insurtechs” em todo mundo.

Diante desses desafios em um setor 

estratégico para o desenvolvimento 

nacional, a FGV lançou, em 2021, o 

Instituto de Inovação em Seguros e 

Resseguros. Contando com a participação 

das principais empresas, associações 

e representantes dos segmentos de 

Seguros, Resseguros, Tecnologia, 

Infraestrutura e Indústria brasileiros,  

o Instituto é um centro independente  

e de excelência, com o propósito de 

promover a transformação da Indústria 

de Seguros no Brasil, impulsionando o 

desenvolvimento do país a longo prazo. 

Para tanto, serão perseguidos os seguintes 

objetivos:

» Produzir e difundir pesquisas e análises 

de alta qualidade relacionadas à inovação 

e tendências futuras na Indústria de 

Seguros no Brasil;

» Acompanhar os movimentos 

mercadológicos, regulatórios e 

tecnológicos, em nível global, que possam 

criar impacto na dinâmica da indústria de 

Seguros no Brasil;

» Detectar as primeiras ideias e debates 

emergentes sobre questões políticas, 

econômicas e sociais relativas à Indústria 

de Seguros no Brasil;

» Promover uma conexão de qualidade 

entre a geração de conhecimento 

acadêmico e os gestores públicos e 

privados, decisores políticos, regulatórios e 

da iniciativa privada.

» Desenvolver e promover entendimento 

amplo sobre o papel e a importância 

da indústria de Seguros na economia 

e na sociedade por meio de pesquisa 

acadêmica, publicações, conferências e 

debate ativo com formuladores de políticas, 

reguladores, supervisores, acadêmicos e 

outros constituintes importantes.

Novo instituto da FGV visará a transformação da 
Indústria de Seguros nacional como propulsora do 
desenvolvimento de longo prazo
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A FGV é a principal instituição privada e 

uma das duas mais importantes do país na 

produção de indicadores socioeconômicos 

para orientar a tomada de decisões 

do poder público, da iniciativa privada 

e dos próprios brasileiros. Em 2021, 

junto às dezenas de índices publicados 

regularmente (como as Sondagens da 

Industria, dos Serviços, do Comércio, 

da Construção Civil e do Consumidor; 

o Monitor do PIB, IGP-M; Indicador de 

Atividade econômica; Indicador de 

Expectativa de Inflação dos Consumidores; 

Índice de Confiança Empresarial), o 

Blog do IBRE 

O objetivo do blog é refletir e documentar 

a intensa discussão de ideias no interior 

do Ibre de forma ágil e sintonizada com 

o debate e com a sucessão de eventos 

da vida nacional. Com participação de 

toda a equipe de pesquisadores do 

Instituto e eventual contribuição de 

interlocutores externos, o espaço se 

propõe a ser um fórum de discussão 

em alto nível de política econômica, em 

linguagem acessível ao público, voltado 

principalmente para a agenda brasileira, 

mas sem excluir temas relevantes do 

cenário global. 

Em 2021, o blog teve 657.467 

visualizações.

Um mapa da economia brasileira: dados e diagnósticos 
para orientar as políticas públicas e privadas

Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE) 

estruturou um novo índice para medir o 

aumento dos aluguéis, lançado oficialmente 

no início de 2022 – o Índice de Variação de 

Aluguéis Residenciais (IVAR-FGV). 

Paralelamente, em 2021, os dados, 

pesquisas e debates econômicos 

produzidos pela Fundação foram 

amplamente disponibilizados à sociedade, 

tanto por meio de sua divulgação gratuita 

na mídia como por meio de diversos 

veículos da própria FGV, tais como:

Blog da Conjuntura

Lançada em novembro de 1947, há mais 

de meio século a revista Conjuntura 

Econômica acompanha as principais 

transformações que ocorreram no Brasil 

nesse longo período. Consolidou-se como 

a mais tradicional revista de economia do 

país, sendo lida por estudantes, analistas, 

formuladores de políticas públicas e 

empresários, e trazendo análises sobre 

o curso da macroeconomia, bem como 

matérias e entrevistas dedicadas a 

contextualizar as políticas e cenários que 

influenciam esse trajeto. 

Além de ter um acervo digitalizado, 

fonte ímpar sobre a história da 

economia brasileira de consulta 

gratuita e irrestrita, as edições atuais da 

Conjuntura Econômica também estão 

disponíveis em versão digital, tornando 

mais ágil e diversa a disseminação 

do conteúdo de alto valor agregado 

produzido mensalmente por jornalistas, 

pesquisadores do IBRE, da FGV e de 

outras instituições convidadas. 

Agora, esse trabalho é complementado 

pelo Blog, cujo alcance e efeito pode ser 

comprovado pelo número de visualizações 

já obtida ao longo de seu primeiro ano 

completo de existência: 182.017.
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Observatório de Política Fiscal

A situação das finanças públicas no Brasil 

colocou as contas públicas e a agenda  

de reformas no centro das discussões.  

Analisá-las tomando em conta seu amplo 

leque de variáveis e implicações, contudo, 

requer conhecimento e experiência tanto  

na reunião quanto na interpretação de dados. 

O Observatório de Política Fiscal nasceu com 

a proposta de facilitar esse caminho a partir 

da reunião de várias informações, entre elas: 

Consolidação de diversos dados públicos 

de política fiscal, como séries históricas, 

apresentados em formatos de simples 

acesso; Divulgação de análises e pesquisas 

relacionadas ao tema da macroeconomia 

aplicada ao setor público; e, Sugestões de 

literatura e um tutorial com os principais 

conceitos e teorias que envolvem a área 

fiscal. O objetivo é que o Observatório seja 

uma central de conteúdos, estimule e amplie 

o debate sobre política econômica entre 

interessados no tema.

Em 2021, o portal atingiu 68.457 visualizações.

Portal da Inflação

O painel da inflação mostra informações 

sobre diversas séries econômicas relacionadas 

à evolução do nível de preços no Brasil. 

Os gráficos permitem que se entenda o 

comportamento desses indicadores ao longo 

do tempo.

Em 2021, o portal teve 57.282 visualizações.

Observatório da Produtividade

A produtividade é uma medida da 

eficiência com que os fatores de produção 

de uma empresa, setor ou país são 

utilizados. Do seu aumento contínuo 

depende o crescimento das nações e os 

níveis de bem-estar presente e futuro. 

Logo, é preocupante que o Brasil não 

apresente um bom desempenho nessa 

área, seja em termos absolutos, seja 

comparado a outros países, ou mesmo ao 

nosso desempenho em meados do século 

XX. De acordo com as estimativas da 

Fundação Getulio Vargas, nos últimos 37 

anos – de 1982 a 2018 – a produtividade do 

trabalho por hora trabalhada cresceu apenas 

0,4% ao ano, bem abaixo do crescimento 

observado nos EUA de 1,6% ao ano, segundo 

dados do Conference Board.

Com esse pano de fundo, a FGV 

elegeu a produtividade como uma das 

preocupações centrais de sua missão 

institucional, de contribuir para o debate 

sobre o desenvolvimento do país. O site 

reúne, assim, uma ampla base de dados 

sobre o tema, além de estudos e análises, 

com o objetivo de fornecer informações 

para uma maior compreensão do desafio 

enfrentado e contribuir para a formulação 

de políticas públicas que possam aumentar 

a produtividade e impulsionar o crescimento 

brasileiros.

Em 2021, o Observatório da Produtividade 

teve 18.159 visualizações.

Portal do Ciclo Econômico

Voltado para analistas, acadêmicos, 

jornalistas e interessados no tema, o 

espaço reúne indicadores de confiança, 

de atividade econômica e outros índices 

macroeconômicos calculados pela Fundação 

e por outras instituições. O objetivo, ao 

permitir o ágil cruzamento de dados, é 

gerar conteúdo relevante para análises 

econômicas aprofundadas e facilitar a 

compreensão do contexto econômico. 

Em 2021, o portal atingiu 10.781 

visualizações.
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A exploração de petróleo, tanto em termos econômicos como de 

Pesquisa & Desenvolvimento, tem um papel estratégico em termos 

nacionais e internacionais. No Brasil, é responsável por um forte 

processo de geração de empregos e investimentos, ao mesmo 

tempo em que está no centro, hoje, dos debates sobre inovação e 

sustentabilidade.

Nesse contexto, boa parte da responsabilidade e planejamento estão 

ligados a maior companhia brasileira do setor, a Petrobras, cujos 

efeitos abarcam diretamente os setores público e privado, bem como, 

de diversas formas, a sociedade brasileira como um todo. 

O projeto de “Avaliação de Resultados 

dos Investimentos em P&D na Indústria 

de Petróleo e Gás Natural”, conduzido 

pela FGV, se propõe, assim, a atualizar e 

estender uma série de estudos que avaliam 

a atuação da Petrobras na economia 

nacional. O primeiro conjunto de pesquisas 

teve como objetivo dimensionar os 

impactos das compras da empresa sobre 

a cadeia petrolífera, a partir da análise dos 

contratos realizados com cerca de 70 mil 

fornecedoras entre 1998 e 2007. 

Já o segundo analisou os efeitos 

da interação da Petrobras com 

Universidades e Instituições científicas e 

tecnológicas (ICTs) brasileiras no âmbito 

do desenvolvimento de tecnologia. 

Pesquisa & Desenvolvimento na cadeia 
de petróleo nacional

Constatou-se que essa relação tem 

contribuído para gerar novos produtos, 

processos e conhecimentos, assim como 

formar recursos humanos qualificados para 

o setor. 

Nesse sentido, o trabalho busca avaliar 

não a estratégia tecnológica da Petrobras 

como um todo, e sim a efetividade e 

eficiência do portfólio de projetos de 

pesquisa executados pela empresa 

(internamente ou por meio de parcerias 

com as Universidades e ICTs) nos últimos 

20 anos. Também se pretende fornecer 

elementos para que a Companhia possa 

desenvolver internamente um processo de 

avaliação continuada de seus investimentos 

em pesquisa.
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A FGV Editora publicou, em 2021, uma série de trabalhos 

que trazem insumos e análises inéditas para orientar, com 

base em estudos históricos e econômicos, tanto o debate 

na sociedade quanto o processo de tomada de decisões na 

esfera governamental sobre a definição de políticas públicas 

embasadas cientificamente. Entre essas obras, pode-se 

destacar: 

» “Cavalo de tróia digital: a quarta revolução industrial’’: O livro 

analisa as principais revoluções industriais e seus impactos 

na geração de empregos. Nesse contexto, mostra que, com 

a pandemia, o mapa da pobreza no país precisa ser refeito e 

mesmo passada a crise sanitária, o desemprego gerado pela 

revolução digital obrigará o Brasil e os demais países a terem 

programas de transferência de renda de maneira permanente.

» “O flagelo da economia de privilégios: Brasil – 1947-2020 

– crescimento, crise fiscal e estagnação’: O trabalho aponta 

a economia de privilégios como um produto da cultura 

brasileira e analisa de que forma grupos organizados e com 

papel relevante na sociedade brasileira buscam, por meio 

de diversos mecanismos, extrair renda do Estado. Com base 

nesse diagnóstico, a obra apresenta alternativas para o fim 

da economia de privilégios, a partir de um pacto político da 

sociedade brasileira.

» “Da independência a Lula e Bolsonaro: dois séculos da 

política brasileira”: O livro analisa a história da política brasileira 

desde o século 19, partindo da indagação sobre a capacidade 

do sistema político nacional de produzir um empuxo forte o 

suficiente para impulsionar o crescimento econômico e levar 

o país a níveis aceitáveis de bem-estar, antes que tendências 

desagregadoras inviabilizem por completo esse ideal. 

História, economia, política e cultura: 
insumos analíticos para a sociedade e 
os gestores públicos

» “Lawtechs e o consumidor”: No atual 

contexto da indústria 4.0, as companhias 

mais valiosas do mundo são aquelas que 

atuam com tecnologia. Isso demonstra uma 

clara mudança de tendência do mercado, 

agora ainda mais sensível às inovações 

tecnológicas (ditas “disruptivas”). Exemplo 

disso é que a maior empresa de transporte 

de passageiros não possui carros; as mídias 

digitais mais utilizadas não criam conteúdo; a 

empresa varejista mais valiosa do mundo não 

tem estoque; e um dos grandes provedores 

de acomodações do mundo não possui 

propriedades. Nesse cenário de concorrência 

mais acirrada, a obra analisa os incentivos 

criados para que empresas busquem resolver 

litígios dentro de plataformas digitais 

próprias de solução de disputas.

» “Bidenomics nos trópicos”: Em 2021, o 

governo Biden lançou um plano de política 

econômica nos EUA que representa uma 

ruptura com a lógica adotada no país 

desde os anos 1980. A publicação reúne 

contribuições de diversos especialistas 

brasileiros em áreas centrais do Plano Biden, 

e apresenta reflexões teóricas e históricas, 

em uma sequência que busca oferecer uma 

visão de conjunto sobre o problema do 

desenvolvimento econômico brasileiro à luz 

da iniciativa do atual presidente americano.
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Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação 
Getulio Vargas (FGV ECMI)

COMUNICAÇÃO 
DIGITAL

A capacidade de se comunicar de 

maneira eficiente com a sociedade, bem 

como de entender como se processa o 

conhecimento, as cadeias de informação 

e a formação de opinião em um mundo 

digital se tornaram parte integrante de 

qualquer política pública de sucesso. 

Governos e instituições da sociedade 

civil, no Brasil e no mundo, precisam 

urgentemente pensar a comunicação 

digital como ferramenta decisiva para 

mobilizar a sociedade, enfrentar as 

fake news e criar, assim, os consensos 

necessários para fazer avançar programas 

e ideias inovadoras em todas as áreas. 

Seja em Saúde, Educação, Economia, 

bem como em Sustentabilidade, Inclusão 

Social, Defesa e inserção internacional, 

qualquer um dos setores abordados 

no presente Relatório de Impacto 

Social precisará estar associado a um 

forte trabalho de comunicação para se 

desenvolver. 

Justamente para lançar as bases de 

pesquisa, ensino e disseminação científica 

nesse contexto, a Fundação Getulio 

Vargas investe na criação de um novo 

centro de atuação em prol da sociedade 

brasileira: A Escola de Comunicação, Mídia 

e Informação da Fundação Getulio Vargas 

(FGV ECMI)

Em 2021, foram definidas as linhas de 

pesquisa e criados três núcleos principais 

de produção científica:

» Políticas, Informação e Inovação 

(Pol&Inova); 

» Comunicação, Comportamento Político, 

Discurso e Desinformação Online 

(COPOD);

» Tecnologia, Cultura e Sociedade. 

Nesse âmbito, foram realizados 

intercâmbios ao longo de todo o ano 

com especialistas e redes de pesquisa 

nacionais, com a realização de encontros 

semanais do Grupo de Pesquisa em 

Comunicação, Sociedade e Mídia Digital. 

Com isso, a FGV pretende estabelecer a 

Escola como um espaço conectado ao que 

se faz de mais atual e inovador na área, 

estabelecendo-se como um polo aberto 

para a sociedade civil brasileira.

Foram lançadas, ainda, as bases para a 

implementação do primeiro vestibular 

da Escola, bem como todo a estrutura 

de gestão das atividades de extensão, 

metodologias ativas e gestão acadêmicas, 

entre diversos outros pontos que 

garantirão a excelência e inovação no 

ensino da FGV ECMI. 
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PESQUISAS

The circulation of dangerous speech 

in the 2020 Brazilian elections

» O projeto deu continuidade à um estudo 

iniciado no ano anterior, com o objetivo 

de identificar a rede de distribuição 

online de conteúdo político perigoso por 

constituintes radicalizados durante as 

eleições municipais de 2020 no Brasil. 

A pesquisa assume que mensagens 

perigosas e incivis, com base em 

preconceitos ou ansiedades sociais 

latentes, ganham maior engajamento 

online, promovendo um clima de opinião 

favorável à criação e circulação de 

notícias falsas. A segunda suposição 

é que quanto mais arraigada for a 

convicção social sobre a mentira e fatos 

conspiratórios, mais implicações os 

discursos perigosos podem gerar para 

a distorção da opinião pública e para 

o comportamento antidemocrático do 

eleitor. 

O papel disruptivo das redes sociais na 

dinâmica política e no debate público, 

no Brasil e no mundo, se tornou um 

dos principais focos de análise sobre as 

transformações e desafios do sistema 

democrático, atualmente. Entender como 

funciona a circulação de informações 

nessa esfera e de que forma ela é capaz 

de mobilizar indivíduos e grupos, com 

reflexos diretos na sociedade, tornou-se 

uma tarefa urgente. 

Para desenvolver esse panorama, no 

entanto, é essencial que se adote um 

rigoroso processo de análise científica, 

de modo a amparar quaisquer conclusões 

em uma sólida base de dados, que possa 

orientar desde os comportamentos 

pessoais às políticas públicas e 

posicionamentos institucionais. 

É esse o contexto que orientou uma série 

articulada de pesquisas, iniciativas de 

ensino e debates organizados pela FGV 

em 2021, tais como:

Redes sociais, comunicação e Democracia: a construção 
de um sistema de monitoramento multipolar

A partir do mapeamento de páginas e 

grupos públicos da política brasileira 

com viés radicalizado, variando de redes 

de extrema direita a extrema esquerda, 

propõe-se: 1) Monitorar o influxo de 

mensagens perigosas; 2) Detectar os 

conteúdos perigosos mais virais;  

3) Detectar a formação de comunidades 

de interesses coesos por meio das 

quais essas mensagens são ampliadas; 

e 4) Identificar a participação de 

microinfluenciadores (contas ordinárias) 

e macroinfluenciadores (figuras públicas) 

para fomentar argumentos e conteúdos 

perigosos para os processos eleitorais e 

democráticos.
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Discurso de ódio em ambientes 

digitais: Definições, especificidades 

e contexto da discriminação on-line 

no Brasil

O estudo apresenta um panorama geral 

das definições e legislações que informam 

a compreensão sobre discurso de ódio. 

A partir de coleta de dados em redes 

sociais, especificamente o Twitter e o 

Facebook, a pesquisa analisa o debate 

público em torno do discurso de ódio e 

da censura, considerando especialmente 

os picos de discussão sobre os temas e os 

acontecimentos a eles associados.

A Extrema Direita Global: Brasil 

estabelece ecossistema próprio no 

Parler

Lançado em 2021, trata-se do quarto 

volume do projeto Democracia Digital, 

voltado para uma análise sobre 

as articulações e ações de grupos 

radicalizados em mídias sociais alternativas, 

tais como a rede social Parler, que ganhou 

maior dimensão após a implementação de 

sanções à divulgação de certos conteúdos 

em outras plataformas. A partir de uma 

base de dados global com 93,4 milhões de 

publicações entre 3 de novembro de 2020 

e 7 de janeiro de 2021, o estudo:

» Identificou os principais temas, 

influenciadores e grupos de interação no 

período; 

(Pseudo)ciência e esfera pública: 

Reivindicações científicas sobre a 

Covid-19 no Twitter

A pesquisa analisou publicações do 

Twitter que reivindicam o status científico 

para trazer argumentos de autoridade e 

mensagens sobre a Covid-19, incluindo 

adesão ou crítica a medidas protetivas, 

aplicação ou não de vacinas e grau de 

periculosidade do vírus, entre outros. 

Os 3,3 milhões de posts que compõem 

o corpus do estudo foram publicados 

entre janeiro e maio de 2021. O trabalho 

foi disponibilizado diretamente para um 

público de quase mil representantes da 

Imprensa, tornando-se, assim, acessível 

para um público mais amplo na sociedade 

brasileira. 

CURSOS E EVENTOS

MBA em Estratégias de 

Comunicação Digital

As redes sociais estão levando o mercado 

de comunicação à maior transformação 

da sua história. Conhecimentos e 

metodologias de sucesso se tornaram 

obsoletos em poucos anos e tanto as 

companhias quanto os profissionais 

precisam revisar os seus posicionamentos, 

desenvolver novas habilidades e se 

preparar para esse mercado em constante 

mudança. O curso atualiza profissionais 

com as mais recentes tendências de 

comunicação e captação, análise e 

visualização de dados.

Formação Executiva em 

Transparência e Governo Aberto

O curso apresenta técnicas de 

monitoramento e avaliação da 

transparência e de fact-checking 

como estratégia para o combate à 

desinformação no setor público, sob 

a ótica da participação social. Os 

estudantes podem colocar em prática 

os conhecimentos adquiridos e aplicar 

as ferramentas às normas de publicação 

de dados abertos, transparência pública, 

controle social e fact-checking.

A temática se desenvolveu, ainda, por 

meio do Ciclo de webinares “Transparência 

e Governo Aberto”, com a realização  

de dois eventos (que alcançaram  

1,5 mil visualizações) para discutir:  

1) As implicações no âmbito federal da Lei 

do Governo Digital, aprovada em março 

de 2021, e sua relação com a proposta de 

Lei de Dados Abertos, em tramitação na 

Câmara dos Deputados; 2) As maneiras 

com que Estado e a sociedade podem 

contribuir para a qualidade dos serviços 

públicos. 

» Analisou a atuação do conjunto brasileiro 

na plataforma; 

» Mapeou interações entre grupos de 

extrema-direita no Brasil e nos Estados 

Unidos. 

Os resultados mostram a formação de 

uma rede transnacional engajada na 

reprodução de discursos que visam 

corroer a credibilidade de instituições 

democráticas.

Ainda no âmbito do projeto Democracia 

Digital, foi realizado o webinário “Eleições 

2022 e Desinformação no Brasil”. Com 

a participação de membros do Poder 

Público, da sociedade civil e da mídia, 

e público online de aproximadamente 

3 mil pessoas, o evento abordou o 

desafio de unir o combate aos conteúdos 

desinformativos nos meios digitais à 

defesa da liberdade de expressão, tendo 

em mente as eleições de 2022.
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Formação Executiva em 

Estratégias de Comunicação e 

Marketing para games e cultura 

digital

A iniciativa oferece uma visão 

aprofundada do ecossistema de 

comunicação e de produção de mídia 

em torno dos jogos digitais e dos 

campeonatos de esportes eletrônicos. 

A partir de casos reais de ensino, esse 

universo é apresentado como uma mídia 

potente para marketing, campanhas 

digitais, segmentação de público 

e comunicação mais direta com os 

consumidores, além de trazer um olhar 

para as novas formas de mobilização 

e relação entre entretenimento e 

comportamento social. 

Nesse sentido, o tema abasteceu 

também o Ciclo de Webinars “Jogos, 

Comunicação e Política” (com mais de 

2,5 mil visualizações), que abordou as 

relações entre esses universos a partir de 

três perspectivas diferentes: a estratégia 

política em torno do público gamer; 

o sexismo nos ambientes de jogo; e a 

pauta de questões sociais a partir de 

jogos digitais.

Curso de curta duração O potencial 

dos Games como estratégia para 

campanhas políticas

O curso introduz conceitos básicos de 

marketing, ciência e sociologia política 

aplicados no âmbito dos jogos digitais. 

Nesse contexto, analisa o potencial dos 

jogos digitais como espaço de debates e 

promoção de plataformas políticas; bem 

como os principais conceitos necessários 

para criação de campanhas digitais. A 

iniciativa também se integrou ao Ciclo de 

Webinars “Jogos, Comunicação e Política”. 

Comunicação Digital e Avaliação e 

Transparência para Gestão Pública

Montado especificamente para o Tribunal 

de Contas do Estado do Rio Grande do 

Sul, o objetivo do programa foi de abordar 

as principais funções, elementos técnicos, 

conceitos e habilidades práticas exigidas 

para: a realização de análises de mídias 

sociais; o desenvolvimento de projetos 

que visem a transparência das atividades 

públicas; a aplicação de metodologias 

mais abrangentes para a avaliação de 

políticas públicas de alta complexidade. 

O curso foi dividido em dois  

módulos, que trataram dos seguintes 

pontos: Transparência na Gestão Pública 

e Dados Abertos; Planejamento para 

Governo Aberto com foco no uso de 

novas tecnologias; Governança dos Dados 

Abertos; Controle Social e Fact-checking; 

Políticas Públicas e instrumentos de 

Monitoramento e Avaliação; Avaliação 

Sistêmica de Políticas Públicas;  

Análise de dados para Avaliação de 

Políticas Públicas; e Estratégias de 

divulgação e disseminação dos resultados 

da Avaliação.

Oficina de metodologia de  

pesquisa para analisar debate 

público nas redes

O treinamento visa compartilhar 

a metodologia da FGV para o 

monitoramento de debate político 

em meio digital, desde a coleta de 

dados até a elaboração de análises, 

incluindo opções de ferramentas em 

diferentes plataformas. Participaram da 

oficina integrantes da Rede Nacional 

de Combate à Desinformação (RNCD), 

que congrega universidades, agências, 

redes de comunicação, revistas, projetos 

sociais, projetos de comunicação 

educativa, aplicativo de monitoramento 

de desinformação, observatórios, projetos 

de fact-checking, projetos de pesquisa e 

instituições científicas, dentre outros e da 

Coalizão Direitos na Rede (CDR), entidade 

que reúne mais de 48 organizações 

acadêmicas e da sociedade civil.
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e 4 milhões de compras 
monitorados, em 4 anos, em 
levantamento sobre a qualidade 
da alimentação nas escolas 
brasileiras

20 MIL
 crianças e adolescentes

NÚMEROS
GOVERNANÇA PÚBLICA E PRIVADA

93,4 MILHÕES 
 de publicações

em 10 áreas-chaves do setor na 
nova plataforma de dados sobre 
o saneamento público

70
indicadores

trimestrais para os setores de 
mobilidade urbana e e-commerce

2
novos indicadores

Projeto piloto 
em Manguinhos
analisa a transmissão e 
progressão da Covid-19

Estudo 
revela que 
trabalhadores 
tiveram perda 
de renda  
de 21,5%
durante a pandemia

Avaliação dos 
processos de 
inovação em 63 
empresas 
de 5 áreas de utilização 
intensiva de recursos naturais 
no Brasil

Projeto Trilhos 
da Alfabetização
visa melhorar a qualidade 
na alfabetização de

70 MIL
crianças maranhenses

analisadas no projeto 
Democracia Digital
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A
região compreendida pela Bacia 

Amazônica, a maior bacia hidrográfica 

do planeta, abarca 25 mil quilômetros 

de rios navegáveis e abrange seis países. 

A Amazônia Legal, que corresponde à 

área de atuação da Superintendência de 

Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), é 

composta por 772 municípios brasileiros, com 

mais de 5 milhões de km2 de superfície, o que 

significa cerca de 58,9% do território brasileiro. 

De acordo com o IBGE, a região tem 20,3 milhões 

de moradores, 68,9% residentes na área urbana 

e 31,1% na área rural, o que representa 12,3% da 

população brasileira. Um terço das árvores e 20% 

das águas doces existentes no mundo estão na 

região.

É impossível pensar em uma política sustentável 

para uma área de tamanhas dimensões e com 

tantos gargalos de ordem socioeconômica sem 

uma visão que integre, por um lado, todos os 

países envolvidos em sua preservação e, por 

outro, um processo de inclusão e participação 

da população amazônica. Só assim será possível 

implementar, no longo prazo, um projeto 

de economia verde, que tenha como base a 

preservação da biodiversidade e os direitos 

humanos. 

Trata-se de um horizonte imprescindível tanto 

frente aos efeitos crescentes das mudanças 

climáticas como para que o Brasil assuma uma 

posição de liderança na construção de novos 

caminhos para o desenvolvimento global, que 

integrem – e não mais oponham – homem e 

natureza.

Para construir consensos e ações efetivas, 

tanto no que se refere a Amazônia quanto 

aos inúmeros outros desafios socioambientais 

gerados pelas transformações econômicas, 

populacionais e urbanas – que se projetam 

de forma ainda mais acelerada no futuro 

próximo, nacional e internacionalmente – 

será preciso uma verdadeira revolução nos 

processos de pesquisa e tecnologia, bem 

como na comunicação entre a sociedade, o 

poder público e a iniciativa privada. 

Todas as esferas de atividade do mundo 

estarão incluídas nesse processo, da energia à 

mobilidade urbana, passando pela utilização 

dos recursos naturais, a diminuição das 

desigualdades, a política internacional, a 

comunicação e os ecossistemas digitais, entre 

incontáveis outros fatores.

A FGV tem um papel estratégico e 

diversificado nesse campo, atuando como 

um grande centro na produção e aplicação 

do conhecimento, de forma a criar novas 

ferramentas e soluções, bem como para 

apoiar a mobilização da sociedade civil 

brasileira. É o que mostra a seleção de 

programas expostos no presente capítulo, 

executados ao longo de 2021, mas que 

reúnem uma expertise acumulada ao longo 

de décadas de pesquisa e terão efeitos 

duradouros.
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Diagnóstico socioeconômico do desastre 
da Bacia do Rio Doce

Por volta das três e meia da tarde do 

dia 5 de novembro de 2015, a Barragem 

de Fundão, no Complexo Industrial de 

Germano, em Mariana (MG), sob gestão 

da mineradora Samarco Mineração S/A, 

rompeu e provocou o extravasamento 

imediato de 32 milhões de metros cúbicos 

de rejeitos de minério de ferro e sílica. 

A onda de rejeitos soterrou e matou 19 

pessoas que viviam no subdistrito de 

Bento Rodrigues, a 6 km da barragem.

Outros 13 milhões de metros cúbicos 

continuaram escoando lentamente nos 

dias subsequentes, até atingir o Oceano 

Atlântico na costa do Espírito Santo. 

Contaminada com metais e substâncias 

tóxicas, a lama de rejeitos percorreu quase 

700 quilômetros da bacia do Rio Doce até 

o litoral e afetou ao menos 2,2 milhões de 

pessoas, em pelo menos 45 municípios 

de Minas Gerais e Espírito Santo. É sobre 

esses territórios e as pessoas atingidas 

que a equipe do Projeto Rio Doce vem se 

dedicando, por um período total de mais de 

48 meses, contados de 2018 até o momento.

A FGV foi contratada pelo Ministério  

Público Federal para diagnosticar e  

valorar os danos materiais e imateriais 

ocorridos após o rompimento da Barragem. 

Os estudos subsidiam o MPF na busca 

pela reparação integral dos atingidos pelo 

desastre. 

A complexidade de realizar tal 

diagnóstico exigiu a mobilização de 

pesquisadores de diversas áreas do 

conhecimento, totalizando mais de  

120 profissionais de cinco unidades da 

FGV: Escola de Direito de São Paulo, 

Escola de Direito do Rio de Janeiro, 

Escola de Administração de Empresas de 

São Paulo, Escola de Economia de São 

Paulo e Escola de Matemática Aplicada. 

O trabalho do Projeto Rio Doce para 

diagnosticar os danos socioeconômicos 

causados pelo rompimento da Barragem 

de Fundão, estabelecer estratégia para 

a reconstrução e rever os processos de 

remediação em andamento foi baseado 

em seis premissas e quatro eixos 

centrais:

PREMISSAS

» Centralidade das Pessoas 

Atingidas;

» Independência Técnica;

» Participação Social;

» Abordagem em Direitos Humanos;

» Valoração Integrada;

» Reparação Integral.

70 71RELATÓRIO DE IMPACTO SOCIAL 2021



EIXOS 

Sustentabilidade

A área de Sustentabilidade atua na construção 

coletiva para a identificação e qualificação dos 

danos sofridos pelas pessoas atingidas e pelo seu 

engajamento em todo o processo de diagnóstico 

realizado pela FGV, promovendo distintos espaços 

de diálogo e discussão dos dados levantados.

Direito

No âmbito do Direito, o enfoque é a perspectiva 

jurídica para identificar a situação de direitos 

socioeconômicos pré e pós-rompimento a partir de 

indicadores de direitos humanos e considerando 

informações quantitativas e qualitativas disponíveis, 

além de avaliar o histórico de práticas de reparação 

em curso com consequências para as partes 

interessadas do desastre.

Economia

A área de Economia busca identificar, estimar 

e valorar os impactos socioeconômicos nas 

perspectivas macroeconômica e microeconômica.

Saúde

A área de Saúde busca identificar possíveis 

variações epidêmicas nas regiões atingidas e na 

saúde física e mental dos indivíduos afetados pelo 

rompimento de Fundão.

Como abordagens metodológicas, foram adotadas 

a Avaliação de Impacto em Direitos Humanos 

(AIDH), a Modelagem Econômica e a Avaliação 

de Impacto Quantitativa por meio de Métodos 

Econométricos e Métodos Epidemiológicos. Os 

trabalhos realizados seguiram como protocolos e 

referências para lidar com desastres a Avaliação das 

Necessidades Pós-Desastre (PDNA) e aplicaram 

diferentes estruturas quantitativas e qualitativas de 

pesquisa – incluindo tecnologias para a mineração 

de dados e análise e técnicas envolvendo 

inteligência artificial e machine learning.

Ao adotar uma Abordagem Baseada em 

Direitos Humanos (ABDH), o Projeto Rio 

Doce definiu princípios operacionais para o 

desenvolvimento de suas pesquisas e diagnósticos, 

como a universalidade, a indivisibilidade e a 

interdependência desses direitos. A participação 

das pessoas e comunidades atingidas nos 

processos de remediação e reparação foi outro 

aspecto norteador dos trabalhos, assim como 

a não-discriminação de qualquer tipo de grupo 

entre os impactados, principalmente aqueles 

mais vulneráveis, como negros, mulheres e 

etnias indígenas. A transparência, prestação de 

contas e tempestividade também foram fatores 

fundamentais considerados.

Desastres frequentemente reduzem ou aniquilam a 

capacidade das comunidades atingidas de prover 

seu sustento e bem-estar. Famílias repentinamente 

ficam sem suas casas, perdem a fonte de renda e 

outros meios de subsistência. Têm o seu acesso 

à água interrompido e encontram dificuldade 

de acesso a bens e serviços necessários e até 

essenciais à vida. Foi o que aconteceu no desastre 

provocado pelo rompimento da Barragem de 

Fundão.

72 73RELATÓRIO DE IMPACTO SOCIAL 2021



A onda de rejeitos soterrou bairros 

e deixou centenas de famílias 

desabrigadas. Atividades econômicas 

foram interrompidas, eliminando a  

renda da força de trabalho empregada.  

A contaminação de lavouras e das 

águas da bacia do Rio Doce e da 

região estuarina, costeira e marítima do 

Espírito Santo interrompeu a agricultura 

e a pesca, acabando com a fonte de 

alimentação, de renda e de redes de 

trocas de milhares de famílias.

Em 2021, além da finalização de 

novos documentos técnicos, dando 

continuidade aos mais de 30 realizados 

pela FGV e já publicados pelo MPF 

desde 2019, a Fundação desenvolveu 

dois projetos estratégicos e de largo 

escopo para levar esse panorama a toda 

a sociedade brasileira e à população 

atingida, em particular:

» A montagem e lançamento de um 

portal aberto ao grande público com 

a apresentação, de forma acessível, 

do trabalho, com seus principais 

diagnósticos e resultados concretos 

(https://projetoriodoce.fgv.br/);

Nesse âmbito, foram discutidos e 

apresentados para a sociedade, com 

embasamento técnico e metodológico, uma 

enorme gama de resultados, dos quais um 

pequeno extrato, em forma de destaques, é 

exposto a seguir:

» Perda de R$ 138 bilhões em valores do PIB 

nos estados de Minas Geras e Espírito Santo, 

nos três anos seguintes ao rompimento da 

Barragem;

» Encolhimento de 4% no trabalho formal nos 

municípios atingidos em função do desastre;

» 4,2 vezes mais riscos de incidência de 

abortos em relação aos municípios controle, 

utilizados como base comparativa;

» Mais de 500 famílias deslocadas de suas 

casas;

» 8,4 vezes mais registros de casos de 

violência computados no Sinan (Sistema de 

Informações de Agravo de Notificação), do 

Ministério da Saúde, em comparação com o 

período pré-desastre;

» Mais de 3 mil indígenas dos povos 

Tupiiquiem, Guarani Nhandeva, Guarani Mbya 

e Krekak atingidos, com profundas perdas 

materiais e imateriais que alteraram os seus 

modos de vida.

» A edição de 23 Relatórios Temáticos, 

de caráter jornalístico, condensando 

todo o trabalho técnico realizado em 

publicações divididas em áreas como 

Saúde, Moradia, PIB, Direitos da Mulher; 

Direitos das Crianças e Adolescentes; 

Segurança; Educação; Racismo; 

Centralidade das Pessoas Atingidas; 

Participação Social; Comunidades 

Tradicionais; Trabalho e Renda; e 

Imigração e Demografia. Parte desses 

documentos já está disponível no portal 

e o restante será publicado em 2022.
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O livro “Amazônia XXI” traz um arcabouço de 

pesquisas sobre a região, com foco nas artes 

indígenas (plumária) e na produção artística 

local como um todo; nas etnias existentes 

na região; na economia; e no processo de 

preservação. Lançado em formato bilíngue 

(português/inglês) pela FGV em 2021, no 

Brasil e em Portugal (com lançamento na 

Alemanha previsto para 2022), o trabalho  

foi organizado em três partes:

Parte I – Amazônia Sustentável: 

Caracterização ecológica, geográfica e 

potencial econômico e produtivo;

Parte II – Gente Amazônica: Os povos 

indígenas, os ribeirinhos, os imigrantes 

e os atuais moradores das cidades e das 

aglomerações urbanas. Serão enfatizados 

os projetos de produção local como pesca, 

açaí e biojoias, entre outros;

Parte III – Amazônia Sensível: O conjunto 

de expressões visuais e culturais criadas 

pelo homem, tanto para fins de produção, 

como os artefatos indígenas, como 

religiosos ou artísticos.

Arte, população, meio ambiente e 
economia na região amazônica

Hidrogênio verde e potencial para 
parcerias com a União Europeia

Tiveram destaque em 2021 as pesquisas sobre o Hidrogênio 

Verde como tecnologia para a transição energética e pauta 

de cooperação entre o Brasil e a União Europeia. Além de um 

seminário internacional, o trabalho dará origem a um conjunto 

de quatro publicações integradas sobre o tema:

» Hydrogen Matters for Green Transition?

» European Hydrogen Valleys’s Model.

» Brazilian Hydrogen Situation.

» Brazil and EU Cooperation for Hydrogen.
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As políticas ambientais que articulam economia, 

ciência, tecnologia, sustentabilidade, preservação, 

informação, cultura e governança pública e privada 

não podem ser implementadas no vácuo. 

Para avançarem de forma coerente e alcançarem 

objetivos de longo prazo, precisam, sim, ter como base 

um forte trabalho de pesquisa, ensino e disseminação 

do conhecimento sobre o tema, tecnicamente e 

para a sociedade em geral. Mas é imprescindível, 

também, que esse processo se expresse por meio das 

ferramentas do sistema democrático, envolvendo o 

debate público e a mobilização dos cidadãos. 

Para atingir esse objetivo é preciso, antes de tudo, 

entender como a temática ambiental é percebida 

pela população e como ela se entrelaça com o seu 

cotidiano e as informações que recebe, atualmente. 

Por isso, a FGV iniciou, em 2021, o projeto 

“Desmatamento como distribuição ineficiente”, que 

consiste em uma série de experimentos de survey, 

elaborados em parceria com o Banco Mundial, para 

mapear quais são, para a opinião pública brasileira, 

os fatores determinantes na formulação de políticas 

ambientais.

Mobilização social, comunicação 
e construção de consensos sobre 
políticas socioambientais

Formulados em 2021 e com aplicação 

prevista para 2022, os surveys, espera-se, 

permitirão uma compreensão mais acurada 

sobre como o tema impacta as escolhas 

eleitorais dos brasileiros, respondendo a 

questões como: 

» Que tipos de propostas de políticas 

públicas têm maior aderência junto ao 

eleitorado?

» Quais as barreiras para a formação de 

consensos sociais em torno de projetos de 

desenvolvimento sustentáveis de longo 

prazo?

Os resultados do projeto representarão 

tanto um mapeamento inédito e 

qualificado de opinião como um guia para 

a formulação participativa de políticas 

públicas e privadas; a comunicação com a 

sociedade; e a transformação concreta de 

pesquisas científicas em fatores capazes 

de mobilizar a sociedade e se converterem 

em ações de gestão pública e privada. 

78 79RELATÓRIO DE IMPACTO SOCIAL 2021



Evidenciando as Desigualdades Brasileiras: 
o Índice de Desenvolvimento Regional 

A FGV é uma das instituições envolvidas na construção do Índice 

de Desenvolvimento Regional da América Latina (IDERE LATAM). 

O projeto nasceu da articulação de oito universidades latino-

americanas – a Fundação Getulio Vargas (Brasil); o Instituto 

Chileno de Estudios Municipales/Universidad Autónoma de Chile 

(Chile); o Instituto de Economía da Universidad de la República 

(Uruguai); a Universidad de los Andes (Colômbia); a Universidad 

de Guadalajara (México); a Universidade Tecnológica Nacional 

(Argentina), o Centro de Análise e Difusão da Economia Paraguaia 

(Paraguai); e a Fundação Salvadorenha para o Desenvolvimento 

Econômico e Social (El Salvador). 

O IDERE mede o desenvolvimento territorial por meio de 

uma perspectiva multidimensional, alinhada aos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Essa abordagem 

permite que sejam analisadas as trajetórias e assimetrias 

de fatores chave para o desenvolvimento humano e a 

sustentabilidade, tais como: Educação (ODS 4), Saúde  

(ODS 3), Bem-estar e Coesão (ODS 10), Atividade Econômica 

(ODS 8), Instituições, Segurança (ODS 16), Meio Ambiente  

(ODS 6), Gênero (ODS 5).

Com base nessa experiência e metodologia, a FGV deu início 

à construção de um índice de desenvolvimento sustentável 

exclusivamente brasileiro, capaz de avançar na experiência 

teórica e analítica já realizada no projeto internacional, de modo 

a mensurar de forma aprofundada e contínua as desigualdades 

regionais do país. 

80 81RELATÓRIO DE IMPACTO SOCIAL 2021



A FGV foi convidada pelo Ministério do Meio 

Ambiente brasileiro, com o apoio do Banco 

Mundial, para ser a agência executora da 

fase 2 do Projeto “Paisagens Sustentáveis 

da Amazônia”. A iniciativa internacional, 

financiada pelo GEF (Global Environment 

Facility) é parte do Amazon Sustainable 

Landscapes – ASL, um programa regional 

voltado especificamente para a Amazônia, 

envolvendo Brasil, Colômbia e Peru. 

O Banco Mundial é a agência implementadora 

do programa, que tem como diretriz principal 

a visão integrada do bioma, de modo a 

promover a conectividade entre os três países. 

O projeto tem duração prevista até 2023. 

A iniciativa está alinhada com os objetivos 

estratégicos do GEF, que são: (i) promover 

a sustentabilidade dos sistemas de áreas 

protegidas; (ii) reduzir as ameaças à 

biodiversidade; (iii) aumentar o estoque de 

carbono; (iv) desenvolver boas práticas de 

manejo florestal; e (v) fortalecer políticas 

e planos voltados à conservação e à 

recuperação de áreas degradadas.

  

Proteção socioambiental 
e economia sustentável na 
Amazônia: cooperação regional 
entre Brasil, Peru e Colômbia

As principais metas são:

» Aumentar as áreas de ecossistemas 

florestais globalmente relevantes por meio da 

criação de novas áreas protegidas;

» Consolidar e melhorar a gestão de Unidades 

de Conservação (UCs);

» Aumentar o financiamento para o sistema 

de áreas protegidas;

» Promover a conectividade e a gestão 

integrada de áreas protegidas;

» Promover o desenvolvimento de arranjos 

produtivos locais e cadeias de valor derivados 

do uso sustentável da biodiversidade; 

» Fortalecer a cadeia produtiva da 

recuperação da vegetação nativa e o setor de 

produção de sementes e mudas de espécies 

nativas;

» Fortalecer as políticas públicas voltados 

à proteção e à recuperação da vegetação 

nativa; 

» Promover a capacitação e a cooperação 

regional entre os países integrantes do 

programa.
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Projeto Narrativas

Trata-se de um estudo estratégico 

de mídias digitais sobre o papel e a 

importância das populações tradicionais 

na proteção das florestas e na mitigação 

das mudanças climáticas na última 

década. 

O trabalho realiza um amplo mapeamento 

das ondas narrativas sobre pautas 

indígenas e relativas aos povos 

tradicionais, sob uma perspectiva 

multiplataforma das redes sociais digitais. 

A partir de dados levantados no Twitter 

para o período que abrange de 2019 a 

2021, são apontados os fluxos narrativos 

considerando eventos e atores-chaves 

a fim de descortinar sua evolução no 

ecossistema digital.

Nesse contexto, a parte brasileira 

do projeto é composta por quatro 

componentes centrais:

» Componente 1 - Sistema de Áreas 

Protegidas da Amazônia (ARPA), voltado 

para a criação de novas áreas protegidas, 

consolidação das áreas protegidas já 

existentes e criação de mecanismos para 

sustentabilidade financeira a longo prazo;

» Componente 2 - Gestão integrada da 

paisagem, com o objetivo de promover 

a gestão integrada e a conectividade de 

áreas protegidas, atuando nas regiões de 

entorno e interstício entre as Unidades de 

Conservação;

» Componente 3 - Políticas voltadas 

para Paisagens Produtivas Sustentáveis 

e Recuperação da Vegetação Nativa, 

que visa fortalecer políticas públicas, 

planos e ações direcionados à proteção 

e recuperação da vegetação nativa, 

assim como a gestão das florestas e 

sua integração em paisagens agrícolas 

sustentáveis; 

» Componente 4 - Capacitação e 

Cooperação Regional, de modo a 

promover a capacitação e a cooperação 

entre Brasil, Colômbia e Peru nas 

diferentes temáticas de interesse do 

projeto, apoiando o intercâmbio entre 

os países e melhorando as capacidades 

nacionais.
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O Brasil enfrenta um desafio central: investir de maneira 

eficiente em projetos de infraestrutura que abram espaço para 

o crescimento econômico continuado, a geração de emprego 

e o aumento de renda e produtividade, integrando, ao mesmo 

tempo, em todas as suas políticas públicas, o compromisso com a 

sustentabilidade e a garantia dos direitos humanos. 

É dessa junção que pode emergir, pelas características 

sociais e ambientais do país, uma vantagem estratégica de 

competitividade internacional. 

Nesse contexto, o caso da BR-319, rodovia que conecta os 

municípios de Manaus, no estado do Amazonas, e de Porto Velho, 

no estado de Rondônia, é emblemático. Por falta de manutenção 

ao longo dos anos, o trecho entre os quilômetros 250 e 655 se 

tornou intransitável. 

Nos anos 2000, o debate sobre a pavimentação dessa parte da 

rodovia ganhou força. Atualmente, o processo de licenciamento 

da obra, para a qual ainda estava sendo desenvolvido o estudo 

de impacto ambiental, é uma das prioridades do governo federal. 

Nesse cenário, o objetivo do projeto é desenvolver parâmetros 

para a adoção de uma abordagem baseada em direitos humanos 

e voltada à prevenção de abusos e violações socioambientais 

em todo o processo de tomada de decisão de grandes obras no 

Brasil, especialmente no caso da BR-319, em toda a sua extensão. 

Promovendo transparência e 
governança territorial no contexto 
da instalação de rodovias na 
Amazônia brasileira 

Para isso, o trabalho da FGV previu:

» A identificação de lacunas e oportunidades para a prevenção e 

mitigação de riscos socioambientais no processo de tomada de decisão 

de grandes projetos de infraestrutura no Brasil;

» O desenvolvimento de uma matriz de riscos e impactos 

socioambientais capaz de informar esse processo de tomada de 

decisão; 

» A elaboração de um conjunto de ferramentas para orientar a 

abordagem preventiva dos riscos e impactos socioambientais em 

projetos de infraestrutura no Brasil.
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Inovação em Políticas 
Climáticas Municipais 

O trabalho aborda as inovações na governança 

e nas políticas públicas municipais voltadas 

às mudanças climáticas, com o objetivo de 

desenvolver soluções locais para um problema 

global. Serão criados:

» Um arcabouço conceitual baseado na 

literatura sobre as experiências de transição 

para a sustentabilidade, a inovação urbana 

e as capacidades inovadoras em países em 

desenvolvimento;

» A partir dessa estrutura, uma escala que 

possa medir a margem para inovação em 

políticas climáticas locais de alcance global 

nos países em desenvolvimento;

» Um teste desse modelo em pesquisa 

empírica realizada em municípios brasileiros, 

escolhidos entre os 46 membros do ICLEI 

(Local Governments for Sustainability), que 

participam de redes de governos subnacionais 

na área de sustentabilidade e mostram 

liderança no setor.

A iniciativa visa, assim, criar novos 

mecanismos e instrumentos de governança 

adaptados às realidades locais para estimular 

soluções inovadoras em diferentes escalas. 

Os resultados serão publicados em artigos 

científicos e levados aos tomadores de decisão 

em políticas públicas no Brasil e no exterior 

por meio digital e de seminários. 

Cooperação bilateral para o 
desenvolvimento sustentável das 
cidades brasileiras

A FGV foi a responsável pela organização de dois 

dias de seminários virtuais do II Encontro Research 

to Business 2021 – Desenvolvimento de Projetos 

de Cidades do Futuro no Brasil, uma parceria com 

o Consulado Geral da Itália no Rio de Janeiro e a 

Embaixada da Itália no Brasil. O evento teve como 

objetivos principais:

» Promover diálogos, conscientização, divulgação 

e promoção de ações de cooperação técnica para a 

implementação de soluções para o desenvolvimento 

sustentável das cidades brasileiras;

» Envolver a academia, o setor produtivo, a 

sociedade civil e o poder público no debate sobre 

as ações necessárias para a concretização das Smart 

Cities no Brasil;

» Consolidar o engajamento de stakeholders 

brasileiros e italianos no âmbito das soluções para as 

cidades do futuro;

» Desenvolver uma rede integrada para implementar 

soluções inovadoras voltadas às cidades brasileiras, 

com base na cooperação técnica bilateral.
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O debate sobre as limitações dos 

combustíveis fósseis, aliado às mudanças 

climáticas, torna imprescindível o 

desenvolvimento de novas ferramentas 

para alcançar uma matriz energética 

diversificada e sustentável. Ao mesmo 

tempo, o manejo inadequado dos dejetos 

bovinos pode ser causa importante de 

poluição ambiental. 

Nesse contexto, os processos de 

biodigestão para o tratamento desses 

resíduos, promovendo a geração de 

biogás, cumprem um duplo papel: 

minimizam o aspecto poluidor da 

atividade e funcionam como uma fonte 

promissora de energia alternativa. No caso 

brasileiro, trata-se da possibilidade de 

unir uma pujante produção agroindustrial 

aos princípios da economia verde, criando 

novas vantagens estratégicas para o país.

É nesse contexto que a FGV implantou 

o projeto “Produção de energia com 

biogás obtido por biodigestão de dejetos 

bovinos com a adição de efluentes 

orgânicos da agroindústria de Catalão”. 

A iniciativa da Fundação visa testar, 

na biodigestão de dejetos bovinos, 

a adição de efluentes e resíduos de 

processos produtivos da agroindústria, 

oriundos de fábricas de aterro sanitário 

(chorume), abatedouros de bovinos 

(efluentes líquidos da linha verde e da 

linha vermelha), fábricas de laticínios da 

(efluente líquido do enxague) e aviário 

(resíduo sólido “cama de frango”). 

A adição controlada de cada um desses 

resíduos foi avaliada em um laboratório 

implantado especificamente para essa 

finalidade, de forma a estimar o ganho 

de produtividade, em termos do aumento 

da geração de biometano e redução 

do tempo de produção. Apesar dos 

resultados ainda não demonstrarem 

viabilidade econômica, decidiu-se 

selecionar o efluente da linha verde 

(oriundos dos abatedouros bovinos) para 

a utilização na segunda fase de operação, 

tendo em vista o promissor ganho de 

produtividade (41%).

A Planta Piloto de Biogás

Em paralelo à realização dos testes 

em laboratório foi desenvolvida, em 

uma fazenda parceira do projeto, 

uma planta piloto com um sistema 

de biodigestão composto de dois 

reservatórios biodigestores e uma lagoa 

de estabilização, dimensionada para dar 

vazão aos dejetos do rebanho local. A 

primeira fase da operação experimental 

da planta piloto se destinou ao ajuste do 

manejo sem a utilização do aditivo e a 

segunda fase ao ajuste do manejo com a 

utilização do aditivo. 

A Central de Geração

A Central de Geração da planta piloto 

foi dimensionada com 2 grupos 

motogeradores (GMG) de 50 kVA cada, 

ambos com a inovação de injeção 

eletrônica para permitir a utilização de 

biogás com menor percentual de metano, 

desenvolvidos especificamente para  

o projeto por uma startup estabelecida  

na cidade de Itajubá (MG), que faz parte 

da INCIT – Incubadora de Empresas de 

Base Tecnológica de Itajubá, apoiada  

pela Universidade Federal de Itajubá 

(UNIFEI). 

Os motores utilizam sensores para medir 

o nível de oxigênio nos gases escape 

(sonda lambda) e, assim, informar à central 

eletrônica que ajusta automaticamente a 

injeção do biogás e mantém controlada 

a mistura ar-combustível. Desse modo, 

consegue-se o ponto de máximo 

desempenho em diversas demandas de 

carga, mesmo que o biogás apresente 

diferentes concentrações de metano. Essa 

característica da tecnologia FLEX agregou 

o benefício adicional de permitir ajustes 

para o funcionamento dos motogeradores 

alimentados também com gás liquefeito 

de petróleo (GLP), que pode servir como 

combustível de backup.

Produção de energia com biogás
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O Projeto Caro é uma iniciativa civil, 

organizada para oferecer à Agência 

Nacional de Petróleo (ANP) um arcabouço 

regulatório simplificado voltado ao 

onshore, condizente com a urgência 

da questão, atualmente. O Projeto se 

consubstanciou por meio de um Comitê 

Executivo, composto, além da FGV, por 

instituições como a Associação Brasileira 

dos Produtores Independentes de Petróleo 

e Gás (ABPIP), a Organização Nacional da 

Indústria do Petróleo (ONIP), e o Instituto 

de Energia e Ambiente (IEE)/USP. 

Os regimes regulatórios atualmente 

vigentes no Brasil são muito similares para 

os campos de exploração e produção de 

petróleo e gás natural em terra (onshore) 

e no mar (offshore). O país precisa que 

as atividades desenvolvidas nos ativos do 

ambiente onshore tenham uma regulação 

adequada para os seus portes, uma vez 

que as obrigações são, na maioria das 

vezes, as mesmas atribuídas para outras 

concessões que produzem até mil vezes 

mais e em ambientes produtivos de maior 

complexidade, riscos e ambientalmente 

mais sensíveis. 

A construção da regulação existente data 

de um período em que o Brasil já havia 

migrado seu maior volume de produção 

do ambiente terrestre para o ambiente 

marítimo, o que acabou por influenciar o 

resultado final. As exigências regulatórias 

são, portanto, maiores do que a realidade 

que os campos terrestres suportam, o 

que aumenta o custo de transação destes 

ativos, diminui sua competitividade e 

subtrai valor do negócio.

A motivação do projeto Caro está 

alicerçada na importante fase de transição 

no ambiente onshore a partir da política 

de desinvestimentos da Petrobras com 

a venda de campos que não despertam 

mais o interesse da estatal. Com a saída 

do operador dominante, observa-se 

a criação de um mercado com novos 

agentes econômicos – de menor porte 

que o antecessor; trazendo pluralidade, 

diversidade e dinamicidade, o que 

pode contribuir sensivelmente para o 

desenvolvimento regional no país. 

Para garantir um ambiente de múltiplos 

atores, trazendo novas empresas e 

investimentos para o mercado de óleo e 

gás em terra, se faz necessário adequar a 

regulação existente de modo a incentivar 

que esse cenário se realize de forma mais 

célere e efetiva. Simplificar e flexibilizar 

o arcabouço regulatório aplicado às 

operações dos campos onshore é um fator 

decisivo para ampliar a competitividade 

e, consequentemente, os investimentos 

no setor. Trata-se de buscar o melhor uso 

dos recursos naturais disponíveis para 

aumentar a oferta de emprego e renda à 

população do seu entorno. 

Uma nova regulação para o onshore: o Projeto Caro
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O Projeto Caro teve, ainda, o objetivo de 

despertar jovens estudantes, profissionais 

da indústria, pesquisadores acadêmicos 

e estudiosos para contribuir na 

formulação de uma regulação adequada, 

compartilhando ideias e soluções 

inovadoras.

Após mais de oito meses de trabalhos, 

com diversos grupos de estudo e 

formulação e uma extensa agenda de 

eventos e debates, foram selecionadas as 

melhores propostas, que compuseram o 

arcabouço entregue à ANP e à sociedade 

brasileira em 2021. 

Após a entrega, o Projeto Caro também 

se desenvolveu em uma chamada de 

trabalhos abrangendo outras temáticas, 

cujas pesquisas foram expostas 

nos Cadernos da FGV Energia, N.13, 

edição especial de agosto de 2021. A 

publicação apresentou seis trabalhos, que 

abordaram desafios como a promoção da 

concorrência na indústria de gás natural 

no contexto da transição energética e a 

possibilidade de reaproveitamento de 

infraestrutura para o armazenamento 

geológico de CO2.

Ainda em relação ao onshore, a FGV, 

em conjunto com o Ministério de Minas 

e Energia, a Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE) e a Rede Gasbras, 

elaborou em 2021 um profundo trabalho 

de pesquisa sobre a exploração de 

recursos não convencionais, de modo 

a desmistificar o tema; contribuir 

com a discussão em prol de políticas 

públicas buscando a materialização 

de investimentos; e congregar os 

principais stakeholders que participam 

das escolhas estratégicas para o 

desenvolvimento do país. 

O objetivo do projeto foi identificar 

desafios regulatórios e técnicos no 

sistema elétrico para a implementação 

da eletromobilidade no Brasil. A 

primeira parte do relatório abordou 

detalhadamente os veículos elétricos 

leves (VEs), descrevendo a situação atual 

da tecnologia no país e projetando sua 

expansão. 

A implementação teve como foco a 

cidade de São Paulo, onde foi realizada 

uma análise de impactos ambientais 

e tributários em diferentes cenários. 

Nessa primeira seção, também foram 

analisados: a atual estrutura do 

setor elétrico brasileiro; o arcabouço 

regulatório e os modelos operacionais 

e organizacionais em relação ao 

desenvolvimento da eletromobilidade em 

São Paulo; os modelos de negócios de 

distribuição de energia elétrica relativos à 

eletromobilidade. 

Já a segunda parte do trabalho observou o 

impacto de uma possível alta demanda de 

veículos elétricos leves na rede elétrica, o 

que resultou em:

» Recomendações para a instalação de 

pontos de recarga;

» Identificação da estrutura de distribuição 

de energia elétrica ideal;

» Investimentos necessários em 

distribuição e transmissão; 

» Propostas de aprimoramentos 

regulatórios nas tarifas de energia elétrica, 

considerando o desenvolvimento da 

eletromobilidade;

» Mapeamento dos desafios para a 

eletrificação da frota de ônibus de São 

Paulo.

O sistema elétrico brasileiro e a nova mobilidade urbana: 
um estudo de caso em São Paulo
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Especificamente quanto aos ônibus 

elétricos, foi realizado um estudo de caso 

mais aprofundado do estágio atual desses 

veículos – movidos à bateria – na capital 

paulista, em paralelo a outras metrópoles 

na América Latina e Europa. 

Há mais de uma década a cidade de São 

Paulo reúne esforços legais e regulatórios 

para eletrificar toda a frota de ônibus, mas 

enfrenta desafios para tornar realidade as 

metas ambiciosas. O horizonte tornou-se 

ainda mais incerto após a pandemia da 

Covid-19. 

Por sua vez, a inserção de veículos elétricos 

leves ainda é embrionária, mas a literatura 

e as experiências internacionais revelam 

que cenários de inserção moderada já são 

capazes de gerar impactos significativos 

para o sistema. O desenvolvimento da 

eletromobilidade requer infraestrutura e 

aprimoramentos regulatórios e tarifários que 

permitam alocações de recursos, custos e 

riscos eficientes e virtuosos. 

O tema foi apresentado e debatido no 

webinar “Desafios da Eletromobilidade na 

Cidade de São Paulo”.

A FGV apontou, ainda, com base nesse 

levantamento, as dificuldades a serem 

enfrentadas para eletrificar a frota de 

ônibus urbanos no país; além de levantar as 

diretrizes para a estruturação de projetos-

piloto eficazes, que ajudem na transição da 

tecnologia de propulsão dos ônibus urbanos 

em cidades brasileiras.

As concessões no setor elétrico e o panorama  
da próxima década

Energia em foco

O projeto visa diagnosticar problemas 

e propor alternativas para orientar a 

decisão governamental na renovação das 

concessões do setor elétrico brasileiro, 

abrangendo as atividades de geração, 

transmissão e distribuição. São avaliadas, 

nesse sentido:

» As lições aprendidas com a experiência 

passada no Brasil;

» Modelos e soluções internacionais;

» Perspectivas futuras frente ao impacto 

esperado pelo vencimento concentrado 

de contratos na próxima década.

O projeto mobiliza cerca de 20 docentes, 

pesquisadores e alunos, grande parte 

deles vinculados ao mestrado profissional 

de Direito e está sendo executado 

na modalidade de P&D (Pesquisa e 

Desenvolvimento), conforme regulação 

editada pela ANEEL (Agência Nacional de 

Energia Elétrica).

Organizada desde 2014 pela FGV, a série 

Energia em Foco de palestras leva ao 

público a experiência de profissionais 

da alta gestão do setor de Energia, com 

visão global do setor e que enfrentam 

os desafios políticos, econômicos e 

tecnológicos para o seu desenvolvimento 

no Brasil. 

Desde o início da pandemia de Covid-19, 

a FGV apresenta a série no formato de 

eventos online – webinares. Nos anos de 

2020 e 2021, foram feitos mais de 60 

webinares, com audiência de mais de 

100 mil pessoas. O número ganha um 

caráter ainda mais significativo já que 

é composto essencialmente por atores 

do setor energético, entre profissionais, 

pesquisadores e estudantes, o que dá 

uma medida do alcance do projeto como 

insumo para as pesquisas, debates e 

cursos ligados à área.

Entre os temas debatidos, apenas em 

2021, estão: “Geração Solar Fotovoltaica: 

a nova fronteira das renováveis no Brasil”; 

“Transição energética no Brasil, onde, 

por quê, quando e como?”; “Economia, 

Política e Energia no Feminino”; 

“Biodiesel e a diversificação energética”; 

“A Indústria Petrolífera pós-pandêmica e 

pós-COP26”; “A energia feminina jovem 

no mercado de energia: um ano do 

programa Empoderec”; “Oferta, demanda, 

preços, abastecimento e fraudes: os 

mercados de combustíveis no Brasil”.
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e 1 portal com mais de 30 documentos 
técnicos sobre os impactos do 
rompimento da Barragem de Fundão, 
em Mariana, que atingiu mais de  
2,2 milhões de pessoas

23
 Relatórios temáticos

NÚMEROS
ENERGIA E SUSTENTABILIDADE

alcançadas em eventos sobre 
transição energética

100 MIL
pessoas

sobre hidrogênio verde como pauta de 
cooperação junto a União Europeia

4
pesquisas aplicadas

Survey em 
parceria com o 
Banco Mundial 
sobre a visão 
dos brasileiros 
acerca das 
políticas públicas 
ambientais

Coordenação 
de projeto 
internacional 
voltado à
preservação  
da Amazônia,
em colaboração com Peru 
e Colômbia

Índice de 
Desenvolvimento 
Regional da 
América Latina

Parceria com 8 Universidades 
latino-americanas para a 
construção do 

baseado nos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável 
da ONU

Pesquisa sobre 
inovação em 
políticas climáticas 
locais
entre os 46 municípios 
brasileiros membros do ICLEI 
(Local Governments for 
Sustainability)
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3
INCLUSÃO SOCIAL E 
DESENVOLVIMENTO

101101



O
último Índice de Desigualdade 

de Renda do Programa 

das Nações Unidas para 

Desenvolvimento (PNUD), publicado em 

2020 com dados do ano anterior, apontou 

o Brasil como o oitavo país mais desigual 

do mundo. 

Já de acordo com outro estudo do 

PNUD – O Relatório de Desenvolvimento 

Humano Regional 2021 voltado para a 

América Latina e o Caribe – o alto nível 

de desigualdade está diretamente ligado 

ao ciclo vicioso de baixo crescimento 

econômico e impede o cumprimento 

dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da ONU.   

Nesse contexto, inclusão social e 

crescimento econômico são parte de um 

mesmo processo, ligado umbilicalmente 

ao acesso a serviços básicos, emprego, 

moradia, educação, cultura, alimentação, 

direitos e dignidade social. Trata-se 

de assegurar, pela ação do Estado, da 

iniciativa privada e da sociedade civil, mas 

também pelo apoio à redes comunitárias 

e mobilização dos próprios cidadãos, 

que todos tenham oportunidades iguais, 

independentemente de sua cor, etnia, 

expressão de gênero, região, renda e 

identidade. 

A inclusão amplia a capacidade de um país 

inovar, potencializa as vantagens de uma 

cultura pujante e criativa como a brasileira, 

multiplica os polos de produção científica 

de acordo com o tamanho e diversidade da 

população e do território nacionais e gera, 

assim, novos horizontes e mercados para a 

economia. Significa tanto um fator necessário 

de justiça social e garantia dos direitos 

humanos quanto uma vantagem competitiva 

que, no mundo de hoje, se revela decisiva. 

O compromisso com esse movimento 

atravessa toda a atuação da FGV e está 

presente em diversos aspectos do presente 

Relatório. Como expresso neste capítulo, 

particularmente, define tanto a sua produção 

científica e tecnológica, fornecendo insumos 

para diagnósticos e políticas públicas 

e privadas de inclusão social; quanto 

seu investimento no acesso de todos os 

brasileiros a uma formação de excelência, 

do ensino médio à universidade, com apoio 

técnico, logístico, financeiro e pedagógico  

ao magistério, aos estudantes e à juventude 

do país. 

Não à toa, apenas em 2021, mais de  

800 mil alunos realizaram os cursos gratuitos 

da Fundação; mais de 14 mil professores se 

integraram à plataforma de Ensino Médio e 

quase 60 mil gestores se inscreveram nos 

cursos abertos de educação continuada  

da FGV. 
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Não há lugar como o lar: um estudo sobre  
a melhoria das moradias em favelas no Brasil

Fruto de uma colaboração entre a FGV, a Emory University (Atlanta/EUA) e 

a ONG Teto, o projeto visa a realização de um experimento aleatório sobre a 

melhoria da moradia em favelas. 

De modo a colher evidências sobre os impactos de programas de habitação em 

grandes metrópoles brasileiras, serão avaliadas as consequências políticas e de 

bem-estar de moradores que recebem uma casa pré-fabricada da ONG, que atua 

em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Belo Horizonte e Curitiba. 

Alem de fornecer bases científicas e empíricas inéditas para a implementação de 

futuras políticas públicas no setor, que padece de práticas não raro burocráticas, 

pouco participativas e sem inovação, o projeto dará origem a um artigo 

acadêmico em publicação especializada e de artigos voltados ao público mais 

amplo na sociedade brasileira, na mídia generalista. 

O projeto visa compreender as relações 

entre experiências socioculturais, de 

cuidado e inclusão social de populações 

vulneráveis em sofrimento psíquico, 

como estratégia para construção de 

políticas públicas. O foco da investigação 

está em iniciativas realizadas tanto em 

caráter individual quanto por coletivos 

de Manguinhos, incluindo organizações, 

entidades, movimentos sociais, ou 

quaisquer outros que atuem a partir da 

mobilização social e artístico-cultural. 

São analisados os pressupostos, efeitos e 

resultados destas intervenções no processo 

de auto-organização das comunidades, 

de produção de saúde, produção de 

subjetividades, emancipação e cidadania. 

A metodologia utilizada consiste revisão 

bibliográfica; levantamento dos registros em 

base de dados de acesso irrestrito; e materiais 

iconográfico produzidos pelas experiências 

socioculturais sediadas em Manguinhos. 

Os materiais serão tratados por análise 

de conteúdo em categorias analíticas e 

as experiências sistematizadas em um 

catálogo digital. Esse panorama cumprirá 

um papel fundamental na avaliação de 

como a participação em coletivos e ações 

de arte e cultura se tornam referências 

de transformação, apoio e construção de 

redes sociais das pessoas em situação de 

vulnerabilidade, operando como estratégias 

de reorganização do cotidiano e da vida 

como um todo. 

Estratégias culturais como alternativas de inclusão 
social de populações vulneráveis: estudo de caso na 
comunidade de Manguinhos
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As principais ações implementadas  

(em andamento ou previstas para o 

primeiro semestre de 2022) no escopo  

do projeto são:

» Realização de levantamento online  

(em bancos de dados públicos) sobre 

iniciativas culturais existentes na 

comunidade de Manguinhos (RJ) que 

incorporem em suas práticas, explícita ou 

implicitamente, pessoas com transtornos 

mentais e/ou com problemas com 

drogas, consideradas em situações de 

vulnerabilidade social;

» Sistematização de catálogo digital 

de recursos comunitários (iniciativas 

culturais) envolvendo particularmente 

pessoas com transtornos mentais e/ou 

com problemas com drogas existentes na 

comunidade de Manguinhos;

» Oficina online de intercâmbio entre 

as iniciativas catalogadas, lideranças 

comunitárias e movimentos sociais em 

atuação na comunidade de Manguinhos;

» Registro e publicização de vídeo da 

oficina;

» Identificação dos impactos identitários  

e promotores de saúde dessas 

intervenções na população-alvo;

» Valorização das tradições e de 

ferramentas de cuidado comunitárias a 

populações vulneráveis;

» Publicização e interação das 

iniciativas identificadas;

» Articulação de movimentos sociais 

emancipatórios locais;

» Articulação entre as lideranças 

comunitárias e movimentos sociais na 

construção de propostas de políticas 

públicas na interface cultura e saúde 

mental;

» Desenvolvimento de estratégias 

conjuntas com iniciativas já em curso 

no complexo da Maré (Redes Maré/

Queen Mary University) no campo da 

promoção da saúde mental por meio 

do resgate de identidades culturais;

» Produção de literatura científica 

sobre o impacto das expressões 

culturais como ferramenta de cuidado 

e promoção da saúde mental em 

comunidades conflagradas;

» Reprodução de metodologias 

semelhantes em comunidades com 

as mesmas características culturais e 

socioeconômicas. 

Investimento nos profissionais da educação: o novo 
programa de formação continuada gratuita da FGV

A formação e atualização contínua de 

profissionais da rede pública e privada 

de educação é hoje um tema central para 

o setor. Por meio dela torna-se possível 

não somente modernizar a estrutura 

pedagógica e de gestão nacionais 

como apoiar aqueles que constroem e 

sustentam, no dia a dia, o sistema público, 

oferecendo um suporte decisivo para: 

a evolução na carreira; a qualificação e 

a troca de experiências acadêmicas; o 

desenvolvimento de novas práticas que 

atendam as mudanças sociais em curso; a 

participação, na ponta, na implementação 

de políticas inclusivas na esfera 

educacional. Essa necessidade se tornou 

ainda mais premente em função dos 

inéditos desafios impostos pela pandemia, 

que marcarão o setor por anos a vir. 

Com base nesse diagnóstico e na forte 

capacidade de pesquisa aplicada ao 

ensino, a FGV lançou, em 2021, um novo 

programa de formação continuada 

contendo seis cursos gratuitos de 30 horas 

cada, destinado a diretores, coordenadores 

e supervisores pedagógicos, além de 

outros profissionais que desejem ampliar 

os seus conhecimentos sobre gestão na 

educação básica. 

O programa conta com um processo de 

certificação profissional que, mediante a 

aplicação de um exame específico, permite 

o reconhecimento das competências 

desenvolvidas. Os aprovados no 

exame recebem o Certificado de 

Aperfeiçoamento de Gestores de 

Educação Básica, normalmente requerido 

para progressão na carreira docente.

Lançado em fevereiro de 2021, a iniciativa 

contava, ao final do ano, com mais de 

58 mil inscritos e 1.271 declarações de 

conclusão emitidas. Está ainda em fase 

final o atendimento a 650 profissionais 

de educação da Prefeitura Municipal de 

Suzano, cuja participação institucional e 

em larga escala no projeto exemplifica o 

potencial transformador que ele oferece 

para as redes públicas de ensino em todo 

o Brasil.

Importante salientar que a formatação 

do projeto teve como base científica 

o mapeamento dos dados do censo 

da Educação Básica (INEP, 2018) e do 

microdados da Prova Brasil (INEP, 2017), 

que permitiram a compreensão das 

características e aspirações dos gestores 

da educação básica no Brasil. Constituídos, 

em sua maioria, por profissionais com 

formação em nível superior em pedagogia, 

licenciaturas, normal superior (97%), 

o grupo tem como marca a busca de 

conhecimentos que possam otimizar seu 

tempo e ampliar seus resultados.
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Pessoas de alta classe social doam 

proporcionalmente menos para a caridade 

e os mais pobres preferem doar para 

causas mais urgentes. É o que indica a 

pesquisa “Classe Social e Alocação de 

Doações no Brasil”, realizada pela FGV e 

publicada na revista científica Journal of 

Consumer Research, especializada nas 

chamadas ciências comportamentais. 

No Brasil e no mundo, muitos cidadãos 

se mobilizam diariamente para ajudar 

como podem diferentes causas sociais. 

Mas como aqueles que têm mais e menos 

recursos distribuem as suas doações entre 

as inúmeras possibilidades existentes? 

Para responder a essa pergunta, o trabalho 

analisou a relação entre classe social e 

doações. 

Os resultados mostraram que vivenciar a 

escassez de recursos no dia a dia faz com 

que as pessoas mais pobres empatizem 

mais com causas que buscam dirimir a falta 

de acesso a necessidades básicas (combate 

à fome e à falta de abrigo). Já entre os 

ricos, é atribuída maior prioridade a causas 

que, embora importantes do ponto de vista 

social, são menos urgentes (promoção de 

atividades culturais e esportivas). 

A pesquisa contou com diversos 

experimentos de campo conduzidos com 

moradores do Complexo de Favelas da 

Maré e da Zona Sul do Rio de Janeiro. 

Em um deles, por exemplo, moradores 

de ambos os bairros foram convidados a 

responder um questionário em troca de 

um pagamento de R$ 10 (em cinco notas 

de R$ 2) pela sua participação. 

Ao final, tinham a oportunidade de doar 

parte ou a integralidade do valor recebido 

para duas causas sociais: uma campanha 

de promoção de atividades culturais e 

uma campanha de doação de comida, 

ambas em regiões carentes. 

Os participantes poderiam não doar nada, 

doar tudo para uma causa, ou dividir parte 

ou todos os R$ 10 entre as causas. O que 

se observou, em primeiro lugar, foi uma 

similaridade no valor médio doado entre 

os moradores da Maré e os da Zona Sul 

(em torno de R$ 5). 

A preferência por causas, contudo, variou 

sensivelmente. Entre os que doaram 

algum valor, os mais pobres alocaram 

muito mais recursos para a campanha 

de doação de comida, enquanto os mais 

ricos direcionaram maiores contribuições 

para a campanha relacionada a atividades 

culturais. 

A pesquisa guarda alguns paralelos 

interessantes com dois fatos recentes: o 

ciclone Idai e o incêndio da catedral de 

Notre Dame. O primeiro devastou diversos 

países da África, deixando mais de mil 

mortos e milhões de pessoas sem comida 

ou abrigo. O último, embora trágico por 

seu significado histórico e cultural, não 

afetou o acesso das pessoas às suas 

necessidades básicas. 

No entanto, bilionários de todo o 

mundo doaram enormes quantias para a 

reconstrução da catedral de Notre Dame, 

com valores atingido os impressionantes 

US$ 670 milhões, enquanto não mais 

de US$ 74 milhões foram angariados 

para atender às necessidades urgentes 

das milhões de vítimas do ciclone Idai. 

A discrepância nas doações e a rápida 

coordenação para a reconstrução da 

famosa catedral desencadearam fortes 

críticas e uma rápida reação popular. 

Classe social e práticas filantrópicas na experiência 
brasileira: um estudo comportamental
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Multinacionais e desenvolvimento 
inclusivo na América Latina

O objetivo do projeto é explorar como as empresas 

multinacionais de mercados desenvolvidos podem contribuir 

para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da ONU, atendendo às necessidades das 

comunidades desfavorecidas em mercados emergentes e, ao 

mesmo tempo, correspondendo às expectativas de retorno 

econômico de seus acionistas. 

Nesse sentido, pretende-se analisar os mecanismos e ações 

empregadas pelas multinacionais, bem como o papel das 

diversas partes interessadas no processo (legisladores, empresas 

locais, consumidores e Organizações não Governamentais, entre 

outros). 

O trabalho visa contribuir para uma teoria integrada, que mapeie 

as formas com que essas empresas podem não somente ser 

agentes na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável como:

» Favorecer a criação de valor no atendimento das necessidades 

dos consumidores carentes e empoderamento das comunidades 

locais; 

» Incentivar a captura de valor por meio de retorno econômico 

de longo prazo para enfrentar as desigualdades na sociedade 

e alcançar vantagem competitiva sustentável para as empresas 

envolvidas. 

O projeto é desenvolvido em cooperação com a University of 

Birmingham e a University of Manchester, no Reino Unido.

Visando aprofundar a diversidade do 

corpo discente e ampliar continuadamente 

o acesso de grupos que, em função 

de questões estruturais e econômicas, 

encontram barreiras para adentrar os 

cursos de Mestrado Acadêmico em Direito, 

como os estudantes negros, indígenas, de 

baixa renda e/ou de regiões periféricas em 

todo o país, o programa, criado em 2021, 

montou uma grade gratuita e formação em 

"Direito e Desenvolvimento”, “Introdução 

à Pesquisa em Direito” e “Inglês 

Instrumental”. 

Os cursos são supervisionados por 

docentes e ministrados por doutorandos 

e mestrandos da própria FGV, como 

forma, também, de qualificar e dar novos 

braços, inclusivos, para o programa de 

Formação Docente. Os resultados iniciais 

demonstram a necessidade e impacto 

potencial do programa: 81% dos inscritos 

eram negros e 90% graduaram-se em 

instituições de ensino públicas. 

A iniciativa aponta, assim, para uma 

comunidade acadêmica plural que a FGV 

tem o compromisso de fomentar.

Como forma de consolidar e expandir 

as lições que estão sendo aprendidas 

com o projeto, abrindo espaço para que 

sejam multiplicadas tanto no âmbito 

da própria Fundação como em outras 

instituições nacionais de pesquisa, 

ensino e disseminação do conhecimento, 

a experiência do PAD gerou ainda a 

publicação em um livro de educação 

jurídica, sob o título “Introduzir a Pesquisa 

a Distância: A Experiência de uma Docente 

e duas Monitoras no Programa de Apoio e 

Diversidade da FGV Direito SP”. 

Programa de Apoio e Diversidade (PAD)
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Em 2021, a FGV lançou 20 novos cursos 

gratuitos em diferentes áreas estratégicas 

para a pesquisa, desenvolvimento 

e inovação no país, tais como: 

“Empreendedorismo e mercado financeiro”; 

“Comunicação Digital e Data jornalismo”; 

“Análise exploratória e visualização de 

dados”; “Monitoramento e avaliação de 

políticas públicas”; “Fontes renováveis de 

energia e indústria heliotérmica”.

Com a implementação dessa nova grade, 

o portfólio de cursos abertos oferecidos 

pela FGV chegou a 139, compreendendo 

as áreas de Administração Pública, Direito, 

Educação e Humanidade, Economia e 

Finanças, Estratégia e Negócios, Gestão de 

Setores Específicos, Liderança e Pessoas, 

Marketing e Vendas, Relações Internacionais, 

tecnologia e Ciência de Dados. 

A iniciativa, integrada ao ensino de ponta, 

nacional e internacionalmente, que marca 

a atuação da FGV (atualmente considerada 

como o terceiro mais importante think 

tank do mundo pelo Global Go To Think 

Tank Index Report da Universidade 

da Pensilvânia, que reúne quase 4 mil 

especialistas dos cinco continentes, entre 

acadêmicos, empresários e autoridades 

públicas) consolida a estrutura de 

educação continuada da Fundação. 

Atende, assim, em todo o país e de 

maneira acessível, tanto estudantes de 

graduação e pós-graduação quanto 

empreendedores, além de desenvolver 

diversos projetos de e-learning que têm 

como base a inovação tecnológica e 

pedagógica. 

Somente em 2021, o sistema de cursos 

gratuitos da Fundação teve mais de 

838 mil inscritos e 366 mil declarações 

de conclusão emitidas. Desde seu 

lançamento, em 2008, o programa, 

realizado em parceria com a Open Global 

Education (OEG), já atingiu mais de  

14 milhões de inscrições e 7 milhões de 

declarações de conclusão emitidas. 

Para compreender melhor as 

características e interesses desse 

universo de pessoas, foi realizado 

um mapeamento mostrando, entre 

diversos outros fatores, que:

» 60% do público inscrito é do 

gênero feminino, com idade média 

de 29 anos;

» 65% possui renda mensal 

estimada de até R$ 1.500,00;

» Aproximadamente 29% dos alunos 

dos cursos gratuitos pertencem ao 

grupo “Jovem de periferia” com 

limitações no acesso à educação e 

enfrentando falta de infraestrutura 

dos bairros onde moram. Em 

relação à percepção de presente e 

futuro, veem mudanças positivas 

em curso que, acreditam, podem se 

aprofundar.

Novos cursos e mais de 800 mil inscritos na educação 
continuada gratuita da FGV
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Escuta e garantia de 
direitos de acessibilidade

Com base em pesquisa sobre o tema 

"Acessibilidade para estudantes com 

necessidades especiais", a FGV buscou 

entender e garantir, de acordo com 

a percepção dos próprios alunos, 

as melhores condições de acesso, 

participação e aprendizagem, com a 

oferta de serviços e de recursos de 

que eliminem barreiras e promovam a 

inclusão. Nesse sentido, o projeto tem 

dois objetivos específicos:

» O primeiro, já alcançado, foi a 

implementação nas disciplinas online 

de varejo e do mercado corporativo, 

nos cursos gratuitos e no Portal 

do Aluno de uma ferramenta para 

atender as necessidades de estudantes 

com deficiência visual (subvisão ou 

daltônicas) e deficiências motoras, 

garantindo 95% de adequação do 

conteúdo disponibilizado à Lei Brasileira 

de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

e a conformidade com o padrão de 

diretrizes internacionais WCAG (2.1);

» O segundo objetivo, em andamento, 

consiste no desenvolvimento, nas 

disciplinas online de varejo e do 

mercado corporativo e nos cursos 

gratuitos, de legendagem para as 

videoaulas, direcionada aos estudantes 

com deficiência auditiva. 

Apoios e recursos tecnológicos para o Ensino Médio: mais 
de 200 mil alunos e 14 mil professores integrados em 2021

Dando continuidade ao processo 

implementado desde o início da pandemia, 

como forma de apoiar a estrutura de 

ensino nacional, em 2021 a plataforma 

do FGV Ensino Médio foi oferecida 

gratuitamente para as Redes Públicas de 

ensino no país. 

Para ampliar o alcance do projeto, foram 

integrados a ela, ao longo do ano, um 

quantitativo de 205.021 estudantes e 

14.220 professores. Nesse contexto, a 

Equipe da FGV foi responsável por todo 

o suporte pedagógico fornecido para o 

setor público, bem como pela elaboração 

dos simulados no modelo ENEM, que são 

aplicados no portal. 

O sistema possibilita um acompanhamento 

detalhado dos estudantes por meio de 

avaliações personalizadas. Assim, docentes 

e instituições públicas podem obter um 

diagnóstico da aprendizagem nesse novo 

contexto, bem como acessar material 

pedagógico interativo como apoio para 

suas aulas. 

O portal conta com um banco de mais de 

1 mil itens inéditos, alinhados à matriz do 

Enem, e oferece funcionalidades essenciais 

para estudantes da rede pública em todo o 

Brasil, tais como:

» Permite a elaboração de testes e 

simulados online nas disciplinas e áreas de 

conhecimento nas quais alunos e escolas 

desejam se aprofundar;

» Gera gabaritos comentados que ajudam 

os discentes a entender melhor as 

temáticas abordadas;

» Produz estatísticas automatizadas que 

facilitam a compreensão dos pontos fortes 

e dificuldades de cada usuário; 

» Entrega relatórios gerais e individuais 

por escola participante, com uma análise 

do desempenho dos alunos de acordo com 

a proficiência em áreas de conhecimento, 

disciplinas e habilidades da matriz Enem;

» Permite a autoavaliação dos alunos, 

como meio de preparação para o ingresso 

no ensino superior e melhoria no processo 

de ensino-aprendizagem;

» Otimiza o tempo dos professores 

e gestores na montagem, aplicação 

e correção das avaliações, com 

acompanhamento e diagnósticos 

detalhados;

» A resolução de provas via portal do FGV 

Ensino Médio possibilita o fornecimento da 

nota na Escala Enem para os estudantes 

da 3ª série.
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Seleção de talentos e 
oportunidades de ensino: 
a matemática como fator 
de inovação, diversidade 
e inclusão social 

As Olimpíadas de Matemática cada vez 

mais se afirmam como um celeiro de 

inovação e geração potencial de quadros 

de ponta para a ciência e a academia 

brasileiras, ao mesmo tempo em que 

funcionam como um fator de inclusão e 

transformação social. 

Nesse sentido, a FGV deu continuidade, 

em 2021, a dois programas estratégicos, 

voltados para alunos de escolas públicas 

que tenham se destacado no evento:

» O Programa Seleção de Talentos, 

com o convite a 50 estudantes para 

prestarem vestibular para a FGV, 

recebendo bolsas e apoio financeiro e 

acadêmico. A maior parte dos alunos 

que entram nesse programa, iniciado em 

2017, opta pelos cursos de Matemática 

Aplicada e Ciência de Dados, no âmbito 

da Escola de Matemática Aplicada 

(EMAp), da Fundação Getulio Vargas.

» O Programa de preparação para o 

vestibular da FGV, com curso a distância 

em Matemática, Português, Literatura, 

Redação. Em 2021, mais de 200 alunos 

em todo o país participaram do projeto. 

Aulas Abertas 
do Programa de 
Mestrado e Doutorado 
Acadêmico FGV 
Direito SP

O programa oferece vagas 

gratuitas em cursos do Mestrado e 

Doutorado Acadêmico em Direito 

e Desenvolvimento, ampliando o 

acesso à estrutura da FGV para o 

público externo. 

Em 2021, foram 313 inscritos na 

iniciativa, em todo o país, em 

disciplinas alinhadas às principais 

discussões e formulações 

nacionais e internacionais na 

área jurídica, tais como: Direito 

Administrativo e Desenvolvimento; 

Direito, Economia e Sociedade; 

Governança Corporativa 

Comparada; Introdução ao Direito 

e Desenvolvimento; Legalismo 

Autocrático no Brasil; Prisão: 

Teorias, Normas, Instituições, 

Práticas e Pessoas; Seminário: 

Instituições do Estado Democrático 

de Direito e Desenvolvimento 

Político e Social; Introdução às 

Técnicas de Pesquisa Qualitativa; 

Instituições do Estado Democrático 

de Direito e Desenvolvimento 

Político e Social; e Decadent 

Developmentalism: Leitura Guiada. 

Uma mulher precisa de cirurgia para tratar 

um câncer, mas foi rejeitada nos hospitais 

por não ter documentos. Outra, à procura 

de sua certidão de nascimento, encontra 

a irmã de quem fora separada havia mais 

de vinte anos. Histórias assim emergem 

da obra “Invisíveis: uma etnografia sobre 

brasileiros sem documento”, publicada 

pela FGV Editora e tema da redação do 

Enem em 2021.

Fruto de uma pesquisa de dois anos, na 

qual a autora do projeto mergulhou no 

cotidiano de um serviço público e gratuito 

de emissão de certidões de nascimento 

instalado em um ônibus na Praça Onze, 

no Centro do Rio de Janeiro, o trabalho 

etnográfico mergulha no cotidiano de 

exclusão de brasileiros indocumentados, 

ilegíveis pelo Estado e invisíveis em seu 

próprio país. 

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (Pnad) contabilizaram, em 

2015, cerca de 3 milhões de brasileiros de 

variadas idades sem documentos. O livro 

narra como a certidão de nascimento se 

torna um passo imprescindível no caminho 

da cidadania. Quem não tem registro de 

nascimento não pode tirar nenhum outro 

documento. Não vota, não tem emprego 

formal, conta em banco ou bens em seu 

nome. Apenas consegue atendimento 

médico de emergência e não pode ser 

incluído em políticas sociais. O acesso 

à educação é limitado, pois as escolas 

costumam exigir documentação para as 

matrículas. 

“Invisíveis” relata a chegada dessas pessoas 

ao ônibus e as estratégias que utilizam para 

provar que de fato são quem dizem ser. 

O trabalho permite conhecer as respostas 

dessas pessoas a perguntas sobre:

» Como um adulto vive sem documentos 

numa sociedade documentada?

» Como se vê sem documentos?

» Que papel atribui ao registro de 

nascimento? 

Trata-se não somente de um manancial 

de informações oferecido à sociedade 

brasileira como uma base, ancorada em 

experiências reais e dando centralidade 

inédita aos que vivenciam diretamente 

a situação, para o debate e formulação 

de políticas públicas e privadas voltadas 

a esse que é um tema social de maior 

importância para o país. 

Invisíveis: uma etnografia sobre brasileiros 
sem documento
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de conclusão nos cursos gratuitos da 
FGV em 2021 

838 mil

NÚMEROS
INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO

650 profissionais 
de educação  
da Prefeitura de 
Suzano
envolvidos em projeto de 
qualificação profissional 
gratuito

Projeto em 
articulação com 
movimentos 
sociais da 
comunidade de 
Manguinhos (RJ) 
para desenvolver oficinas 
online e políticas de 
inclusão social

250 
alunos
ligados aos programas de 
apoio financeiro e acadêmico 
da FGV relacionados às 
Olimpíadas de Matemática

inscritos e 366 mil certificados 

e 14.220 professores brasileiros se 
integraram à plataforma de Ensino 
Médio da Fundação

205.021
estudantes

nos cursos gratuitos de aperfeiçoamento 
de Gestores de Educação Básica

58 mil
 inscritos

concedidas pelas  
Escolas da FGV

Mais de

2 mil 
bolsas
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4
DEFESA E SEGURANÇA 

NACIONAIS
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O
setor de Defesa está diretamente ligado ao 

cenário geopolítico, representando um fator 

central nas relações exteriores, bem como no 

peso do Brasil em uma ordem internacional em constante 

mutação. A despeito da sua reconhecida tradição 

diplomática voltada para a solução de controvérsias pela 

via da negociação e diálogo, é imprescindível que o Brasil 

dedique contínua atenção à modernização de suas Forças 

Armadas e à qualificação de seu capital humano, face à 

natureza instável própria da relação entre os países.

Ao mesmo tempo, o setor tem 

exercido um protagonismo histórico 

no desenvolvimento e intercâmbio 

tecnológicos, com marcas indeléveis em 

progressos disruptivos que vão da aviação 

à internet, passando pela computação, 

radares e antibióticos. 

A indústria de Defesa é, nesse 

contexto, não somente uma fonte 

primária de inovação, como também 

um importante núcleo de geração de 

empregos e formação acadêmica e 

científica de excelência, responsável por 

aproximadamente 1,2 milhões de postos 

de trabalho diretos e indiretos no Brasil.

A Fundação Getulio Vargas é uma 

das instituições de produção, ensino 

e disseminação científicas que mais 

contribui para o setor, fruto de uma 

parceria que só cresceu ao longo dos 

últimos anos, por meio da pesquisa 

aplicada; do desenvolvimento e 

implementação de novos processos 

de gestão; e dos cursos estruturados e 

executados em conjunto com às Forças 

Armadas, culminando na formação 

acadêmica e profissional de mais de  

5.300 oficiais militares, dos quais  

174 atingiram o Generalato.
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Entre os projetos que contam com a 

colaboração da FGV, e cuja evolução 

em 2021 será apresentada neste 

capítulo, estão o desenvolvimento de 

quatro submarinos convencionais e do 

primeiro submarino de propulsão nuclear 

brasileiro; o Programa Fragatas “Classe 

Tamandaré”, para a construção, no país, 

de quatro fragatas modernas, de alta 

complexidade; o novo Navio de Apoio 

Antártico (NApAnt), voltado para o apoio 

logístico às pesquisas e à base brasileira 

no continente; e o Reator Multipropósito 

Brasileiro (RMB), que pode triplicar a 

quantidade de exames realizados com 

isótopos pelo SUS.

Na área de ensino, ainda em 2021, 

passaram pelo Curso de Administração, 

Política e Estratégia, realizado desde 1999 

pela FGV no âmbito do Curso de Política, 

Estratégia e Alta Administração do 

Exército (CPEAEx) da Escola de Comando 

e Estado-Maior do Exército (ECEME),  

53 oficiais. Ao longo de suas 23 edições, 

926 oficiais superiores foram formados 

por este curso, dos quais 126 alcançaram o 

Generalato. Por sua vez, o Curso Executivo 

em Planejamento e Gestão Estratégicos, 

em apoio à Escola de Comando e  

Estado-Maior da Aeronáutica (ECEMAR), 

iniciado em 2019, já atingiu o número de 

784 oficiais formados.

Paralelamente, 2021 marcou o 

lançamento oficial do Centro de 

Ciência Aplicada à Segurança 

Pública (FGV CCAS). O CCAS coroa 

o trabalho da FGV para oferecer 

ao país um centro de estudos 

plenamente direcionado ao setor, 

e que já começou a elevar para um 

outro patamar a capacidade de 

formulação e monitoramento de 

programas de segurança com base 

na utilização intensiva de novas 

tecnologias e análise de dados em 

larga escala. Destaque no ano para 

o projeto que avalia a utilização de 

câmeras corporais pela Polícia Militar 

de São Paulo.
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A FGV foi escolhida pela Marinha 

do Brasil, no âmbito do Programa 

de Desenvolvimento de Submarinos 

(PROSUB), para desenvolver a 

metodologia e fazer a implantação do 

Programa de Monitoramento da Unidade 

de Fabricação de Estruturas Metálicas 

(UFEM) do Complexo Naval de Itaguaí, 

onde estão sendo construídos:

» Quatro submarinos convencionais;

» O submarino de propulsão nuclear;

Programa de Desenvolvimento de 
Submarinos (PROSUB) avança

Sob o ponto de vista econômico, 

uma das características do PROSUB 

é o seu potencial para alavancar o 

desenvolvimento da indústria nacional 

e segmentos correlatos, favorecendo o 

estabelecimento de “clusters marítimos”, 

com geração de empregos qualificados, 

diretos e indiretos.

Em 2021, o programa apresentou 

novos avanços. A Autoridade Naval de 

Segurança Nuclear e Qualidade (ANSNQ) 

já baixou a Portaria de Concessão da 

Primeira Licença Parcial de Construção 

(LPC1) do Submarino com Propulsão 

Nuclear Brasileiro (SCPN), em evento que 

contou com a participação de autoridades 

e representantes de instituições do setor 

nuclear, como a Agência Internacional de 

Energia Atômica, a Agência Brasileiro-

Argentina de Contabilidade e Controle de 

Materiais Nucleares e a Comissão Nacional 

de Energia Nuclear.

Por sua sofisticação, importância 

geopolítica e significado como polo 

de geração de tecnologia de ponta, o 

desenvolvimento do projeto atraí cada vez 

mais o interesse internacional, colocando 

o Brasil no rol de restritas nações capazes 

de projetar, construir e operar submarinos 

de propulsão nuclear.

Já no dia 7 de dezembro, foram 

inaugurados o Prédio de Apoio aos 

Submarinos Classe “Riachuelo”, a Oficina 

de Sistemas de Combate, Sistema de 

Gerenciamento Integrado da Plataforma 

(IPMS) e Mastros e o Ambulatório Médico, 

» A base naval onde ficará baseada a 

frota de submarinos.

O Programa de Desenvolvimento de 

Submarinos (PROSUB) da Marinha do 

Brasil foi criado em 2008, por meio 

de um acordo para transferência de 

tecnologia entre o Brasil e a França, 

visando proteger o patrimônio natural 

brasileiro, garantir a soberania do país 

no mar pelos investimentos na Força 

Naval e desenvolver a indústria de 

defesa. 

instalações estratégicas localizadas na 

Base de Submarinos da Ilha da Madeira 

(BSIM), no interior do Complexo Naval de 

Itaguaí.

O Prédio de Apoio aos Submarinos classe 

“Riachuelo” (S-BR) possui 3.100m2 de área 

construída, composto de um andar térreo 

com quatro paióis de sobressalentes e mais 

quatro pavimentos para cada submarino. 

Já a Oficina de Sistemas de Combate, IPMS 

e Mastros dispõe de uma infraestrutura 

complexa, com oficinas de manutenção 

de equipamentos eletrônicos, oficina 

mecânica, salas para manutenção dos 

componentes óticos dos periscópios, 

equipamentos de manobra de carga e área 

para estocagem de equipamentos.
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Com o objetivo de renovar a Esquadra brasileira, o Programa de Obtenção 

de Meios de Superfície (PROSUPER), da Marinha do Brasil, visa o 

desenvolvimento de navios-escolta, navios-patrulha oceânicos e de navios 

de apoio logístico. A mais importante iniciativa no âmbito do projeto, 

atualmente, é o Programa Fragatas “Classe Tamandaré”, para a construção, 

no país, de quatro fragatas modernas de alta complexidade tecnológica, 

com previsão de entrega para o período entre 2025 e 2028. 

As fragatas serão utilizadas para proteger a extensa área marítima 

brasileira, com mais de 5,7 mil km2, denominada “Amazônia Azul”; realizar 

operações de busca e salvamento; e atender compromissos internacionais, 

entre outras tarefas para as quais o país atue sob a égide de organismos 

internacionais e em apoio à sua política externa, de forma compatível com 

a inserção do Brasil no cenário internacional.

A FGV teve papel importante no 

desenvolvimento da metodologia para 

a seleção do consórcio internacional 

responsável pela implementação do 

projeto e no apoio à Empresa Gerencial de 

Projetos Navais (EMGEPRON) na feitura 

e negociação das cláusulas contratuais 

para construção das Fragatas, além de 

continuar a contribuir para a qualidade de 

gestão do Programa.

A metodologia desenvolvida com a 

cooperação da FGV foi adotada pela 

Marinha do Brasil como pilar para a 

implementação de outros projetos 

estratégicos, tais como o processo de 

seleção e aquisição do novo Navio de 

Apoio Antártico (NApAnt), responsável 

pelo apoio logístico às pesquisas e  

à base brasileira no continente. No dia  

4 de outubro de 2021, a Marinha do Brasil 

anunciou o estaleiro que apresentou 

a melhor proposta para o projeto, 

inaugurando uma nova fase em sua 

implementação. 

O NApAnt potencializará a pesquisa 

científica nacional e fortalecerá a 

presença estratégica do país no 

Continente Gelado, uma fronteira de 

conhecimento e potenciais riquezas para 

futuras gerações.

Programa Classe Tamandaré e Navio de Apoio 
Antártico (NApAnt)
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Novas fases do Reator 
Multipropósito Brasileiro

O projeto do Reator Multipropósito 

Brasileiro (RMB) visa dotar o Brasil de 

infraestrutura para o desenvolvimento 

do setor nuclear em suas aplicações 

sociais, de geração de energia elétrica 

e propulsão naval, com profundas 

implicações para todos os brasileiros. 

Entre as diversas finalidades do projeto, 

estruturado de modo a funcionar como 

catalisador para um grande centro 

de pesquisa nacional de aplicação de 

radiações para benefício da sociedade, 

estão:

» Produção de radioisótopos para uso 

na medicina e na indústria; 

» Utilização de feixe de nêutrons para 

pesquisa científica e tecnológica em 

diferentes campos da ciência; 

» Aplicação em pesquisas na agricultura 

e meio ambiente;

» Teste de materiais e combustíveis 

nucleares para reatores de potência;

» Formação na área nuclear e 

treinamento de pessoal para operação e 

manutenção de reatores de potência.

Para cumprir esses objetivos, 

além do reator nuclear de 

pesquisa, o empreendimento será 

composto por uma infraestrutura 

de laboratórios, tais como: 

» Laboratório de processamento 

e manuseio de radioisótopos; 

» Laboratório de feixe de 

nêutrons; 

» Laboratório de análise  

pós-irradiação; 

» Laboratório de radioquímica  

e análise por ativação; 

» Instalações de suporte para 

pesquisadores. 

Somente na área da saúde, por exemplo, 

a tecnologia do Reator dará ao país a 

autonomia na produção de isótopos, 

elemento essencial para o diagnóstico 

e tratamento de medicina nuclear, com 

potencial para triplicar a quantidade de 

procedimentos realizados atualmente pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS).

A FGV elaborou, para a Amazônia Azul 

Tecnologias de Defesa S/A – AMAZUL, 

estudo visando subsidiar a definição do 

modelo institucional de operação do RMB. 

Em 2021, a Amazul anunciou a conclusão 

do projeto detalhado do Reator e deu 

início a viabilização financeira de sua 

construção, em uma área de 2 milhões de 

metros quadrados adjacente ao Centro 

Industrial e Nuclear Aramar, no município 

de Iperó (SP).
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Cooperação acadêmica na formação de 
quadros militares e na produção científica

» A FGV e a ECEME retomaram 

presencialmente, em 2021, o MBA 

Internacional de Estudos Estratégicos 

para oficiais superiores do Exército 

Brasileiro e de forças armadas de países 

amigos. Os alunos são oficiais experientes 

de alta patente e detentores de cursos de 

formação militar e de pós-graduação.

Iniciado em 2015, o curso promove a 

troca de conhecimentos e experiências 

entre alunos e professores, bem como 

amplia a rede de inserção internacional 

do país e das Forças Armadas, projetando 

uma imagem de excelência do Brasil no 

exterior. Inteiramente realizado em inglês, 

o curso já formou oficiais superiores de 24 

países.

» Junto à Universidade da Força Aérea 

(UNIFA), a FGV possui Acordo de 

Cooperação para atividades técnicas e 

acadêmicas, que fomentou parceria com 

a Escola de Comando e Estado-Maior da 

Além de suas responsabilidades com 

a Defesa do território nacional, as 

Forças Armadas brasileiras exercem 

papel estratégico em variadas áreas 

imprescindíveis para a sociedade, a 

exemplo da pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico, da ação humanitária, do 

atendimento em saúde e da construção 

civil. Para isso, recebem suporte de núcleos 

internos de excelência em pesquisa e 

desenvolvimento, aliados a uma forte e 

moderna estrutura de ensino e produção 

científica que se encontra em permanente 

evolução e formulação de conhecimento 

junto à Academia e aos grandes centros de 

pesquisa nacionais e internacionais.

A FGV, terceiro melhor think tank do 

mundo, exerce um papel importante 

nesse sentido, colaborando há mais de 

20 anos para a formação de quadros de 

alto nível das Forças Armadas brasileiras 

e trabalhando, em estreita sintonia, para 

o desenvolvimento científico nacional. 

A seguir, algumas das iniciativas em 

destaque ao longo do ano:

» 53 oficiais passaram pelo Curso de 

Administração, Política e Estratégia, no 

âmbito do Curso de Política, Estratégia e 

Alta Administração do Exército (CPEAEx). 

O programa, desenvolvido pela FGV desde 

1999, é parte integrante da formação 

oferecida pela Escola de Comando e 

Estado-Maior do Exército (ECEME), e tem 

como objetivo habilitar coronéis para o 

assessoramento aos mais altos escalões e 

áreas estratégicas das Forças Singulares, 

do Ministério da Defesa e de demais 

órgãos do Poder Executivo. Ao longo 

dos seus 23 anos de realização, foram 

formados 926 Oficiais Superiores, dos 

quais 132 atingiram o Generalato.

No que se refere à produção científica da 

Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército (ECEME), a Fundação desenvolve 

atividades de assessoria técnica para 

ampliação do ensino, pesquisa e 

desenvolvimento, no âmbito do Programa 

de Pós-Graduação em Ciências Militares, 

nos níveis de mestrado e doutorado, 

cooperando para a publicação em 

periódicos indexados e para a organização 

de eventos científicos voltados à 

internacionalização acadêmica da Escola.

Aeronáutica (ECEMAR) para a ampliação 

do MBA Executivo em Planejamento e 

Gestão Estratégicos. Realizado desde 

2019 em apoio à Escola, como parte do 

processo de formação dos oficiais de 

comando da Força Aérea Brasileira (FAB), 

o projeto abrange todo território nacional 

e já possui 784 oficiais formados. 

A FGV também coopera com a 

ECEMAR na promoção de seminários, 

que visam a troca de experiências 

nacionais e internacionais, bem como 

a implementação de novos campos de 

pesquisa, análise e publicações em prol 

do desenvolvimento científico cibernético 

militar brasileiro.

» Ainda em parceria com a UNIFA, 

cabe destacar a realização do curso de 

Capacitação em Processos e Gestão. 

Realizado desde 2020, o programa já 

contribuiu com a formação de 657 oficiais 

da Força Aérea Brasileira.
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Os problemas estruturais na segurança 

pública, com suas múltiplas causas e 

feições, têm um efeito dominó para 

os brasileiros, afetando a garantia de 

direitos, o acesso à educação, moradia, 

saúde, emprego e todo o arcabouço 

socioeconômico no país. Trata-se de um 

fator que alimenta a desigualdade de 

oportunidades e representa uma barreira 

na construção de uma sociedade mais 

justa, plural e desenvolvida. 

Apesar disso, o setor ainda utiliza 

bases amplamente defasadas para 

a formulação de políticas pública e 

tomada de decisões. Embora possam 

representar uma completa mudança 

de paradigma, a novas tecnologias, 

a pesquisa científica, a análise de 

dados e a inovação são fatores 

embrionários na área.

Fazendo uso de métodos rigorosos e 

tecnologias inovadoras, o FGV CCAS 

incentiva o uso da ciência na tomada de 

decisões na área de Segurança Pública 

e Justiça Criminal. Para tanto, conjuga 

o mapeamento intensivo de dados com 

o rigor analítico e o conhecimento de 

gestão para construir, em coprodução 

com os gestores públicos, uma nova 

maneira de formular, implementar 

e avaliar programas de segurança, 

pautada tanto na prevenção quanto no 

enfrentamento da criminalidade. A visão, 

objetivos e valores do Centro são de:

» Tornar-se uma referência de pesquisa 

aplicada e um ator central na construção 

e avaliação de programas na área de 

segurança pública;

Ciência e tecnologia como base para as 
políticas e decisões de Segurança Pública: 
Centro da FGV busca a inovação

» Qualificar profissionais do setor;

» Trabalhar, em parceria com as diferentes 

instâncias do poder público, para 

aumentar o impacto das políticas na área 

de segurança;

» Promover o direito à vida, a redução do 

crime e violência e o fortalecimento do 

Estado de Direito;

» Conduzir análises objetivas e isentas;

» Ter impacto em melhoras efetivas sobre 

a vida de população;

» Valorizar a diferença daqueles e 

daquelas que serão objeto tanto 

das pesquisas aplicadas, quanto dos 

programas de política pública.
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Para tanto, o FGV CCAS opera um 

laboratório voltado à construção 

de programas inovadores, com 

base nos seguintes eixos: 

Produção de dados – Coleta e 

sistematização; 

Comunicação – Promover o uso 

de dados e disseminar evidências;

Diagnóstico – Identificar e 

qualificar problemas públicos 

relevantes;

Formulação – Desenhar 

intervenções, adaptar programas 

e construir modelos lógicos;

Monitoramento – Acompanhar 

os resultados de um programa 

durante sua implementação;

Avaliação – Mensurar o impacto 

de programas já executados.

Desde o seu lançamento, o FGV CCS já 

opera essa estrutura em uma série de 

projetos concretos, entre eles:

» Avaliação de Impacto da Adoção de 

Câmeras Corporais na PMESP tanto 

nas medidas de uso da força como na 

confiança e percepções das pessoas 

sobre a polícia. Parcerias: Polícia Militar 

do Estado de São Paulo (PMESP) 

(execução) e International Poverty Action 

Peace and Recovery Program (IPA). Área 

de atuação: Governança e Gestão. 

» Pesquisa com a população que vive 

em favelas do Rio de Janeiro de forma 

a obter informação sobre a presença 

de grupos criminais nas comunidades, 

práticas de governança criminal e ações 

de combate à pandemia de Covid-19. Para 

acessar público-alvo do levantamento, 

utilizou-se o Disque-Denúncia como 

plataforma de pesquisa primária (survey 

estruturado). Parcerias: University of 

Chicago e EAFIT (Colômbia). Área de 

Atuação: Enfrentamento à criminalidade, 

» Desenho e implementação de  

projeto-piloto baseado em evidências 

para promover a redução do consumo 

de substâncias psicoativas por jovens da 

periferia de São Paulo visando reduzir 

vulnerabilidades e exposição à violência. 

Parcerias: Ministério da Mulher, Família e 

Direitos Humanos (MMFDH) e Gabinete 

da Deputada Federal Tabata Amaral. Área 

de atuação: Prevenção do Crime e da 

Violência,

» “Desenho, Monitoramento e Avaliação 

do Programa Conjunto de Estratégias  

de Prevenção (CEP) – Seu Rio, Sua Rua”. 

O Programa tem como meta a redução 

de oportunidades para o crime por meio 

de ações de requalificação do espaço 

urbano e de práticas de patrulhamento 

preventivo em "pontos quentes" de crimes 

patrimoniais na cidade do Rio de Janeiro. 

Parcerias: Secretaria de Ordem Pública do 

Rio de Janeiro (Seop) (execução). Área 

de Atuação: Prevenção do Crime e da 

Violência.
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A transição energética deixou de 

ser um projeto no horizonte para 

se transformar em uma realidade, 

tanto no âmbito das políticas 

públicas quanto dos planos de 

negócios e investimentos privados. 

Nesse contexto, é essencial pensar 

as possibilidades da energia 

nuclear no país, nas diversas 

questões que isso implica, da 

opinião pública à estrutura de 

governança e formação de quadros 

e estratégias para o setor.

Com esse objetivo, o projeto 

“Building Capacity for Nuclear 

Governance in Brazil” tem quatro 

eixos principais:

1 - A condução de um programa de pesquisa 

em estudos observacionais e experimentais 

(survey), com ênfase em percepções da opinião 

pública sobre a política nuclear global. 

2 - A implementação contínua de um programa 

de pesquisadores associados (fellows), de 

modo a capacitar, em temas da segurança 

internacional e política nuclear, acadêmicos, 

pesquisadores e profissionais em início de 

carreira.

3 - Desenvolver um estudo sobre 

responsabilidades na governança nuclear 

global, notadamente em relação ao tema da 

propulsão nuclear naval.

4 - Gerar iniciativas de ensino em temas da 

política nuclear global, por meio de cursos 

de formação e programas de imersão em 

organizações internacionais. 

Nesse âmbito, o projeto promoveu, em 

julho de 2021, a segunda edição do curso 

intensivo Global Nuclear Politics, aberto 

à comunidade externa à FGV. O curso 

contou com seis especialistas convidados 

– acadêmicos e técnicos da área nuclear 

– além de professores e pesquisadores da 

Escola de Relações Internacionais. 

Está prevista, ainda, a realização do 

programa de imersão em organizações 

internacionais e a publicação dos resultados 

da pesquisa por meio de artigos científicos 

e policy reports.

Governança nuclear brasileira
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já passaram pelos cursos de formação 
superior da Fundação Getulio Vargas

NÚMEROS
DEFESA E SEGURANÇA NACIONAIS

já passaram pelos cursos da FGV, dos 
quais 132 atingiram o Generalato

926
 Oficiais Superiores
do Exército

cursaram o MBA Executivo em 
Planejamento e Gestão Estratégicos 
da FGV

784
 Oficiais da
Aeronáutica

Mais de 

contribuindo para a 
formação de Oficiais das 
Forças Armadas

A FGV lançou 
o Centro de 
Ciência Aplicada à 
Segurança Pública  
(FGV CCAS), 
dedicado ao estudo do crime, 
da violência e das políticas  
de segurança pública com 
base em evidências e análise 
de dados

Contribuição para  
os avanços do 
PROSUB (Programa 
de Desenvolvimento 
de Submarinos) 
que levará o Brasil ao seleto grupo 
(atualmente de apenas 5 países) 
que operam um submarino nuclear

oficiais passaram 
pelo Curso de 
Administração, 
Política e Estratégia, 
ministrado pela FGV 
no âmbito do Curso de 
Política, Estratégia e Alta 
Administração do Exército 
(CPEAEx) em 2021

Mais de 

oficiais das forças 
de segurança 
pública
com passagem por cursos de 
formação superior ministrados 
pela FGV

5.300Oficiais e

53

174 Oficiais Generais

Mais de

900

20 anos
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A
tualmente, é impossível alcançar 

o desenvolvimento científico e 

tecnológico de ponta, assim como 

o avanço na economia internacional, sem 

uma conexão com as redes globais de 

produção de conhecimento.

A pandemia deixou claro que os desafios 

a serem enfrentados pela humanidade nas 

próximas décadas exigirão uma decisiva 

articulação multilateral, em um extenso 

e crescente conjunto de áreas, que vão 

dos efeitos das mudanças climáticas à 

saúde, passando pela energia sustentável, 

preservação ambiental, eficiência econômica, 

combate às desigualdades, comércio, 

segurança e Defesa, agenda ESG, qualidade 

de vida, política e gestão, transformações 

urbanas e cidades inteligentes, digitalização, 

cooperação empresarial, agricultura 

e segurança alimentar, infraestrutura, 

regulação de dados, e sistema financeiro, 

entre diversos outros campos. 

Dependem disso objetivos estratégicos 

para o país, como a entrada na Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), o tratado entre 

Mercosul e União Europeia, a busca de novas 

possibilidades junto ao ascendente eixo 

econômico do Pacífico e o fortalecimento do 

papel do Brasil no G-20. 

A FGV trabalha em todas essas frentes, 

participando diretamente em projetos 

de pesquisa aplicada e tecnologia em 

parceria com mais de 300 instituições 

internacionais e coordenando projetos 

de cooperação em todos os continentes. 

No presente capítulo, serão expostas 

iniciativas conjuntas com a Europa, África 

do Sul, Nigéria, Argentina, Colômbia, 

México, Coreia do Sul, China, Índia, 

Indonésia, Austrália, Japão e Vietnam, 

apenas para citar alguns destaques.

Ao mesmo tempo, apoiada em 

sua capacidade e reconhecimento 

internacional, como o terceiro melhor 

think tank do mundo, de acordo com o 

ranking da Universidade da Pensilvânia, 

a Fundação Getulio Vargas participa da 

elaboração de estudos e de fóruns de 

discussão no âmbito da OCDE, dos BRICS 

e do Think20 Summit, maior evento do 

G-20, com a presença do Secretário-Geral 

das Nações Unidas, Antonio Guterres; o 

Diretor-Geral da OMS, Tedros Adhanom; 

e a diretora do FMI, Kristalina Georgieva, 

que esteve em painel com o presidente da 

Fundação.



» A dinâmica de consumo e fornecimento 

de energia, analisando a influência da 

mudança de preços; da oferta e da 

demanda;

» Os Impactos e tendências ambientais e 

das mudanças climáticas associados ao 

comércio marítimo;

» Estudos aprofundados para desenvolver 

formas de reduzir as desigualdades na 

distribuição de energia, regionalmente.

O segundo eixo do projeto Jean Monnet 

Atlantic Network 2 se volta para Comércio 

e Economia. Nesse contexto, as pesquisas 

analisam: as relações comerciais dentro da 

Bacia do Atlântico; o papel dos principais 

atores na região; e a interdependência 

econômica que caracteriza a União 

Europeia e seus parceiros atlânticos.

As pesquisas em Energia e 

Sustentabilidade são um dos três grandes 

eixos que compõem o projeto “Jean 

Monnet Atlantic Network 2 (JMAN2)”. 

O trabalho, atualmente em curso e com 

prazo para ser finalizado em 2023, 

envolve uma série atividades, entre elas 

eventos (online e presenciais) e artigos 

em parceria com mais cinco instituições 

internacionais: O Instituto Português de 

Relações Internacionais (IPRI), o Institut 

D’études Européennes de I’université 

Libre de Bruxelles (IEE-ULB), o Centro 

de Investigación y Docencia Económicas 

(CIDE), e o Barcelona Centre for 

International Affairs (CIDOB) e Policy 

Center for the New South (PCNS).

O objetivo das pesquisas é analisar a 

Bacia do Atlântico tanto em relação ao 

seu potencial de produção e fornecimento 

mundial de energia; quanto em relação 

aos principais gargalos e desafios a serem 

enfrentados pelos países da região. Nesse 

sentido, o projeto explora:

Rede internacional de pesquisa em  
energia e sustentabilidade
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Os artigos produzidos buscam:

» Comparar as diferentes experiências  

de integração sub-regional existentes, 

como União Europeia (UE), Tratado  

Norte-Americano de Livre-Comércio 

(NAFTA), Aliança do Pacífico e 

Comunidade Económica dos Estados da 

África Ocidental (CEDEAO);

» Analisar os esforços para construir 

comunidades de crescimento resilientes e 

inclusivas;

» Compreender o impacto mais amplo das 

negociações e conflitos econômicos  

EUA-China sobre o Atlântico;

» Discutir o envolvimento econômico da 

Ásia no Hemisfério Atlântico e de que 

forma isso afeta os padrões de comércio e 

investimento, com as inflexões correlatas 

sobre as cadeias de valor e suprimentos  

na região.

Por fim, o terceiro grande eixo do projeto 

Jean Monnet Atlantic Network 2 se refere 

a pesquisas em Segurança e Desigualdade. 

Embora se trate de uma temática 

conceitualmente ampla, os artigos 

produzidos nessa esfera concentram 

esforços nos problemas relacionados à 

segurança humana enquanto fluxos e 

passagens entre os diferentes países da 

região e as desigualdades como fruto e 

consequência desses movimentos. 

Dessa forma é possível enquadrar, em um 

contexto atual, as políticas de segurança 

fronteiriças e outros mecanismos de 

governança regional (dos valores 

democráticos ao tratamento em relação 

ao tráfico de drogas, por exemplo), e 

explorar princípios e códigos de conduta 

que podem informar de maneira útil novos 

tipos de atitudes pan-atlânticas para lidar 

com tais desafios. 

O material desenvolvido em todos  

os eixos do projeto é disponibilizado 

gratuitamente por meio do portal  

https://www.jmatlanticnetwork2.com/

papers. A produção desses papers se 

entrelaça com reuniões periódicas entre a 

FGV e todas as instituições participantes, 

consolidando uma rede internacional de 

pesquisa que estimula a participação de 

jovens pesquisadores e representantes 

interessados da sociedade, como 

policymakers e ativistas.

Além disso, são realizados eventos 

periódicos abertos ao público que servem 

para a divulgação, discussão e comentários 

sobre o trabalho da rede. Em função da 

pandemia, os eventos presenciais foram 

adiados, e em 2021 foram realizadas três 

conferências online transmitidas ao vivo, 

com interação e perguntas abertas para o 

público, entre elas: 

Jean Monnet Atlantic Network 2.0 – Dialogues

“Energy & Sustainability, Trade & Economy and Security & Inequality”, 

composto por três painéis: 

1. “Trade and Economic Co-operation in Times of US-China Tech War and 

Covid-19” explorou os fluxos econômicos transfronteiriços de uma perspectiva 

atlântica;

2. “A Transatlantic Vision of the Green Agenda for Post-Pandemic Recovery”, 

abordou temas de Energia e Sustentabilidade

3. “Security and Inequality: Covid-19 and its Multilayer Impacts on the Society”, 

desenvolveu questões sobre segurança e desigualdade nas Sociedades do 

Atlântico

Jean Monnet Atlantic Network 2.0 – Dialogues

“Atlantic approaches to global challenges: Sustainability, recovery and new 

security threats”, com a seguinte estrutura:

1. “Multilateralism 2.0: How 21st century multilateralism should look like?” 

tratou do multilateralismo na região do Atlântico e seus principais desafios. 

2.  “Regional visions in the fight against climate change: The path to COP26” 

analisou sustentabilidade e crise climática em nível mundial.

3. “Is the 2021 NATO Summit the turning point for the revitalization of the 

Transatlantic Security Agenda with a global vision?”, discutiu os pilares para a 

segurança humana sob o prisma de fluxos regionais na Bacia do Atlântico.

4. “Transborder Economic Flows from an Atlantic Perspective: Post Covid-19 

Economic Recovery: is there a sustainable alternative?”, analisou a crise 

financeira em relação à pandemia e as possibilidades de crescimento 

socioeconômico sustentável nos próximos anos.
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Foi desenvolvida e concluída em 2021, 

como parte de parceria com a Fundação 

Konrad Adenauer, pesquisa da FGV 

analisando iniciativas privadas de 

sustentabilidade de 34 multinacionais da 

Argentina, Brasil, Colômbia e México. Entre 

diversos aspectos, investigou-se se essas 

empresas incluem compromissos como 

o apoio a fornecedores; o engajamento 

com múltiplos stakeholders; e a adoção de 

projetos de economia circular. O objetivo 

geral do trabalho visou:

» Mapear iniciativas corporativas em 

sustentabilidade na América Latina;

» Desenvolver indicadores mensuráveis e 

identificar as melhores práticas;

» Demonstrar empiricamente a hipótese de 

que muitas empresas com sede na região 

analisada desenvolvem soluções além do 

óbvio ou do exigido legalmente em seus 

países de origem. 

Buscou-se, assim, oferecer uma 

perspectiva clara e objetiva sobre os 

principais desafios na região e os avanços 

que podem ser alcançados por meio de 

governanças públicas e privadas em nível 

doméstico e internacional. A pesquisa 

deu origem ao relatório “The Latin 

American Atlas of Corporate Sustainability 

Initiatives”, lançado publicamente no final 

de 2021, durante o webinar “Corporate 

Sustainability Initiatives in Latin America: 

Assessing the Landscape”, com a 

participação especialistas no tema e de 

representantes de duas das empresas 

analisadas no relatório, que ocupam 

cargos de liderança em sustentabilidade 

dentro dessas multinacionais. Além da 

divulgação do relatório, o evento articulou 

a questão da sustentabilidade corporativa 

na América Latina sob diferentes 

perspectivas: 

» De um lado, pela ótica das empresas, 

com as iniciativas implementadas, os 

problemas detectados e os principais 

marcos no processo, internamente e na 

comunicação com a sociedade;

» De outro, por meio da visão analítica 

e crítica do fenômeno por especialistas 

externos, visando possíveis ajustes e 

avanços na governança pública e privada. 

A economia mundial passa por uma 

transição, na qual o eixo econômico 

global se desloca do Atlântico Norte para 

o Pacífico Leste. Em 2021, a FGV liderou 

um projeto de pesquisa sobre o Acordo 

comercial Mercosul-Coreia do Sul, em 

parceria com a Korea Foundation. 

O trabalho avaliou que as negociações 

avançaram menos do que o esperado e 

os atores do processo ainda se voltam 

excessivamente para o comércio direto e 

de bens finais, quando novas temáticas 

de comércio internacional se fazem 

cada vez mais presentes e necessárias. 

A pesquisa busca preencher essa lacuna 

de conhecimento, abordando temas mais 

inovadores, tais como:

» Iniciativas conjuntas de cooperação 

tecnológica;

» Aumento da cooperação empresarial;

» O papel das pequenas e médias 

empresas e como elas podem se engajar 

nas cadeias globais de valor;

» Sistemas de pagamento em moeda local 

e harmonização normativa.

Avaliação de iniciativas de sustentabilidade 
em 34 multinacionais latino-americanas

A ascensão do eixo econômico global no Pacífico

150 151RELATÓRIO DE IMPACTO SOCIAL 2021



Com esse objetivo, foram montados 

dois grupos de estudo com uma equipe 

de especialistas coordenados pelo 

FGV, um focado na Integração das 

Cadeias Globais de Valor e o outro 

em Inovações Regulatórias. Desses 

trabalhos nasceram, ainda em 2021, 

dois relatórios de orientação política 

com análises e recomendações para 

os países participantes do acordo, 

que incluíram entrevistas com figuras 

importantes e ativas nos processos de 

negociação. Ambos os relatórios serão 

disponibilizados publicamente.

Também voltada para mapear, debater 

e explicar o motivo da Ásia ser 

hoje o principal eixo geoeconômico 

mundial, além de lançar luz para como 

esse processo pode ser aproveitado 

pelo Brasil, a FGV realizou, em 2021, 

a Websérie “Focus on Asia”, sempre 

com a participação de representantes 

de diversos países da região, entre 

embaixadores, diplomatas e especialistas. 

A criação de projetos internacionais, 

como o “Focus on Asia”, aproxima a 

FGV de outros think tanks globais, 

expandindo a relação entre o Brasil e 

continentes menos próximos, seja em 

termos geográficos, seja em termos de 

conhecimentos econômicos, culturais, 

políticos e de valores. Estimula-se, assim, 

o desenvolvimento de experiências 

conjuntas na área acadêmica e científica, 

bem como a captação de novos projetos.

A websérie, para a qual se planeja uma 

publicação específica, condensando  

as discussões apresentadas, já conta  

com 7 episódios, todos disponíveis do 

canal da FGV no YouTube. São eles:

1. Geopolítica, economia e diversas 

relações entre o Brasil e a Indonésia.

2. Vietnam - Geopolitics, economy and 

many aspects between Brazil and Asia.

3. Geopolítica, economia e diversas 

relações entre o Brasil e Singapura.

4. Geopolítica, economia e diversas 

relações entre o Brasil e a Austrália.

5. Geopolítica, economia e diversas 

relações entre o Brasil e a Tailândia.

6. Geopolítica, economia e diversas 

relações entre o Brasil e a Nova Zelândia.

7. Geopolítica, economia e diversas 

relações entre o Brasil e o Japão.
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O projeto SmartBRICS, em andamento, 

avalia os marcos regulatórios e as 

estratégias de digitalização dos países 

do BRICS, destacando boas práticas 

e sugerindo soluções capazes de 

transformá-los em Smart Countries, 

expandindo a infraestrutura de acesso à 

Internet, definindo uma governança de 

dados e digitalizando os serviços públicos.

Entre os produtos concluídos e 

publicados/realizados estão:

» Cinco Artigos: “WhatsApp’s New Rules: 

Time To Recognize The Real Cost Of 

‘Free’ Apps (MediaNama)”; “The largest 

personal data leakage in Brazilian history 

(Open Democracy)”; “Novas Regras do 

WhatsApp: a proteção de dados se torna 

um luxo para 2 bilhões de pessoas?” (MIT 

Tech Review); “Rede ‘Limpa’ ou segurança 

da informação?” (China Hoje); “O que a 

regulação da inteligência artificial pode 

aprender da proteção de dados?” (JOTA);

» O Workshop “Towards a New Era of 

Digital Civilization – Building a Community 

with a Shared Future in Cyberspace”, 

organizado em parceria com a Chinese 

Academy of Cyberspace Studies, no âmbito 

da World Internet conference – Wuzhen 

Summit;

» O Livro “Políticas Digitais no Brasil: 

Acesso à Internet, Proteção de Dados e 

Regulação”.

Estão previstos ainda, entre diversos 

outros produtos, Relatórios sobre o tema 

“Artificial Intelligence in Brazil still lacks 

a strategy”; e de uma edição especial da 

Computer Law and Security Review com 

sete artigos acadêmicos desenvolvidos 

pela equipe do projeto.

De forma complementar ao atual estágio 

do SmartBRICS, a FGV conduziu, em 2021, 

a Fase 2 do projeto CyberBRICS, que 

expande a análise sobre políticas digitais 

no Brasil, Rússia, Índia, China e África 

do Sul). Entre os produtos concluídos e 

publicados/realizados nessa esfera estão:

» Quatro boletins bimestrais, disponíveis 

em português e inglês;

» Dois artigos: “Data Protection in the 

BRICS Countries: Enhanced Cooperation 

and Convergence towards Legal 

Interoperability” (New Media Journal, 

Chinese Academy of Cyberspace 

Studies); e “Innovation Entanglement At 

Three South African Tech Hubs” (Sabinet 

African Journals);

» Os webinars “Digital Transformation 

and Cybersecurity in the BRICS 

countries”.

SmartBRICS e CyberBRICS – nova fase
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» O livro “CyberBRICS: Cybersecurity 

Regulations in the BRICS Countries” 

que, resultante de amplo trabalho 

de pesquisa em política digitais e, 

particularmente, cibersegurança, reúne as 

percepções de pesquisadores associados 

ao projeto a respeito dos espaços de 

desenvolvimento, tensões dinâmicas e 

oportunidades de colaboração nos países 

do grupo BRICS. 

A publicação é de grande relevância 

nacional e internacionalmente por 

apresentar uma abordagem única e 

inovadora, tomando o BRICS como 

ponto fulcral de processos que vêm 

transformando o papel dos membros do 

bloco no cenário internacional. O livro 

“CyberBRICS: Cybersecurity Regulations 

in the BRICS Countries” conta com 

aproximadamente mil downloads em sua 

versão digital. 

Ao mesmo tempo, a maximização 

da visibilidade e disseminação dos 

resultados de ambos os projetos é 

garantida por meio de uma abordagem 

integrada, baseada em: 

» Participação e apresentação das 

pesquisas em conferências estratégicas, 

quais sejam, o Fórum das Nações Unidas 

sobre Governança da Internet, as Cúpulas 

do BRICS, a Conferência RightsCon e a 

World Internet Conference (organizada 

pelo governo da China). 

» Participação regular nos encontros/

reuniões de lideranças brasileiras e 

internacionais sobre conectividade, gestão 

de dados e digitalização de serviços 

públicos.

» Formação de funcionários públicos 

explorando os resultados das pesquisas 

como material pedagógico. 

» Elaboração de novos artigos de 

divulgação dos resultados da pesquisa 

na mídia e estabelecimento de diálogos 

periódicos com a imprensa.

O Brasil na OCDE

Desde 2010, a FGV é “Parceira de 

Conhecimento” (knowledge partner) 

da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) com 

sede em Paris. A OCDE é um organismo 

internacional relevante, com influência nas 

regulações de normas e compromissos de 

países membros, que se compromete com 

a agenda de temas internacionais e possui, 

internamente, uma grande capacidade de 

estudos e análises técnicas. 

A parceria com a FGV vem se 

materializando por meio da elaboração  

de estudos e de fóruns de discussão  

de interesse da comunidade  

internacional, tratando de temas como 

desenvolvimento econômico, igualdade 

social, sustentabilidade e educação.  

A proximidade com a Organização 

significa um reforço estratégico para 

a adoção de políticas de renovação 

econômica no Brasil. 

Em 2021, a FGV deu continuidade ao 

trabalho visando o desenvolvimento e 

multiplicação de estudos que contribuam 

para a entrada do Brasil na OCDE.  

Em destaque, a parceria para a  

divulgação das análises dos impactos 

da pandemia da Covid-19 no setor 

socioeconômico. O projeto envolveu, 

entre outras iniciativas, contribuições dos 

pesquisadores das Escolas e Unidades 

da Fundação a serem incorporados na 

plataforma global da OCDE - OECD Forum 

Network. Foi publicado, por exemplo, o 

estudo “The Pernambuco Paradox: The 

pandemic’s effects on Brazil’s labour 

market” que reflete a pesquisa da FGV 

Social sobre os efeitos da pandemia no 

mercado de trabalho brasileiro. 
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Ainda em 2021, a FGV se reuniu com a 

Diretoria de Assuntos Institucionais da 

OCDE para formatar um novo modelo 

de colaboração, que visa aumentar 

a acessibilidade ao conteúdo da 

Organização no Brasil, permitindo:

» Impulsionar o engajamento do público 

brasileiro com as políticas, análises e dados 

da OCDE;

» Consolidar a posição da FGV como um 

pilar vital da relação OCDE-Brasil;

» Fornecer conteúdo da OCDE de forma 

gratuita para estudantes e pesquisadores 

no Brasil e aumentar a sua acessibilidade.

Durante o encontro, a FGV foi convidada 

a participar de um grupo de instituições 

de inteligência, formado pelas maiores 

universidades e think tanks do mundo. 

Este grupo poderá compartilhar a base de 

dados da OCDE, bem como participar 

de eventos e discussões estratégicas de 

nível mundial. 

Foi apresentado um projeto preliminar 

sobre essa integração e realizado 

um pedido de sugestões para seu 

aprimoramento. Por fim, começaram a 

ser estruturadas as apresentações, no 

âmbito da OCDE, de duas iniciativas 

que podem trazer fortes contribuições 

brasileiras para a economia sustentável, 

globalmente:

» O estudo sobre o “Potencial de 

Mitigação de Gases de Efeito Estufa 

na Pecuária até 2030 - Como o Brasil 

pode neutralizar as emissões de metano 

provenientes da pecuária?”

» O recém-inaugurado “Observatório 

de Conhecimento e Inovação em 

Bioeconomia”. 

Pesquisa e Inovação em parceria com a Europa, 
Índia, Indonésia, México e África do Sul

Proposta de parceria realizada pelo DIE - Deutsches Institut für 

Entwicklungspolitik no âmbito do Framework Programme for Research and 

Innovation Horizon 2020 da União Europeia (2014-2020). Além da FGV (EBAPE), 

as instituições parceiras são: CSIS, SU, MORA e RIS (não europeias), e DIE, IAI, e 

UHAM (europeias). 

A FGV firmou um acordo com o DIE - Deutsches Institut für Entwicklungspolitik 

de modo a contribuir para o PRODIGEES (Promoção da Pesquisa em Digitalização 

em Países Emergentes e na Europa para o Desenvolvimento Sustentável). Por 

meio do intercâmbio de equipes de pesquisa e inovação (P&I) e atividades, o 

PRODIGEES fortalece parcerias de pesquisa de longo prazo entre Europa e Brasil, 

Índia, Indonésia, México e África do Sul para o compartilhamento transnacional de 

conhecimentos sobre a intersecção entre digitalização e sustentabilidade. 

O projeto visa gerar uma melhor compreensão sobre:

» Formas de alcançar efeitos positivos a partir da digitalização como, 

por exemplo, o crescimento econômico; o aprimoramento de serviços 

governamentais, a transparência e capilaridade de serviços financeiros;

» A mitigação de possíveis efeitos negativos do processo, como a substituição de 

mão de obra em virtude da automação, o aumento das desigualdades entre áreas 

urbanas e rurais; as assimetrias de poder entre países e plataformas digitais; as 

questões de segurança cibernética e privacidade. 

Com base nesses elementos, o PRODIGEES se envolve em treinamentos e 

diálogos multi-stakeholder inovadores e transnacionais, com o objetivo tanto de 

moldar trajetórias tecnológicas em um estágio inicial de desenvolvimento; quanto 

de identificar e promover políticas com capacidade de maximizar os benefícios 

para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
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Índia Emergente

A Índia representa um importante parceiro comercial do Brasil, com laços que vão 

da economia, diretamente, à pesquisa e desenvolvimento, saúde e biotecnologia, 

apenas para citar alguns campos com amplo potencial de expansão.

Nesse contexto, o Programa Índia Emergente, desenvolvido em 2021, representa 

uma cooperação entre a FGV e o Consulado Geral da Índia, em São Paulo. 

O objetivo é gerar experiências de aprendizagem combinadas, fornecidas 

conjuntamente e de forma articulada pelo corpo docente da FGV, diplomatas, 

Embaixadores e partes interessadas do setor empresarial, governamental e social 

associado à Índia. Com base nessa estrutura, busca-se que os alunos:

» Ganhem capacidade de análise sobre o desenvolvimento socioeconômico da 

Índia, bem como das oportunidades e desafios que apresenta para o Brasil;

» Participem e promovam a cooperação sul-sul;

» Encontrem oportunidades tangíveis de parcerias e contribuições entre 

organizações indianas e brasileiras.

Revista Direito GV (RDGV):  
um olhar para a América Latina

A FGV mantém, desde 2005, uma das mais destacadas revistas jurídicas do Brasil e 

América Latina. A RDGV inovou na área do direito desde sua criação, ao abrir espaço 

para pesquisas empíricas e de caráter aplicado, bem como ao operar com auxílio de 

ferramentas eletrônicas de gestão. 

Em 2021, a RDGV teve como foco a expansão de parcerias internacionais para a publicação 

de pesquisa de alta qualidade. Em 2021, foi lançado o dossiê especial “Law and Sistemic 

Corruption” tendo como editores convidados professores da New York University e da 

Universidade de Toronto. Já no volume comemorativo de 40 edições, foi publicado o 

dossiê “Abortion Lawfare in Latin America”, em parceria com editoras convidadas da 

PUC Peru, da CMI Norway e do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas 

(CONICET), uma autarquia do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva da 

Argentina). 

A variedade de nacionalidades dos editores convidados e autores nestes dois dossiês 

permite que a Revista Direito GV circule em redes de pesquisa mais amplas do que o usual. 

O público alcançado pela iniciativa é composto por pesquisadores e docentes brasileiros 

das mais variadas regiões do país, latino-americanos, norte-americanos e europeus. 
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A FGV realizou, em parceira com o 

Deutsche Bank, o projeto e a estruturação 

financeira do “Green Imperative Project” 

(GIP), que nasceu de um Memorando 

de Entendimentos (MoU) assinado 

com o Governo da Nigéria em 2018, 

contando com o apoio estratégico da 

Embaixada do Brasil no país. Trata-se de 

uma cooperação tecnológica agrícola 

para o desenvolvimento da maior 

iniciativa de produção de alimentos do 

continente africano, com prioridade para 

o desenvolvimento de uma agricultura 

sustentável, de baixo carbono e capaz de 

alavancar a produção local de alimentos 

básicos para população.

O pacote tecnológico brasileiro, apoiado 

pela ABIMAQ – Associação Brasileira da 

Indústria de Máquinas e Equipamentos, 

será empregado para melhorar a 

produtividade e a qualidade dos alimentos 

produzidos pelos pequenos agricultores 

da Nigéria, abrangendo o fornecimento 

de máquinas, equipamentos e serviços 

agrícolas.

A capacidade de criação de empregos do 

GIP é expressiva. Está prevista a geração 

de 2,3 milhões de empregos diretos e 

indiretos em quatro anos, considerando 

todas as cadeias de valor e atividades 

agrícolas. Até o ano de 2029, estima-se 

que esse número chegue a 5,99 milhões. 

Levando-se em conta o alcance total do 

projeto, em seus objetivos não somente 

de geração de trabalho com de segurança 

alimentar, espera-se que 35,9 milhões de 

pessoas sejam alcançadas em 10 anos.

A estruturação financeira do “Green 

Imperative Project”, montada pela FGV e o 

Deutsche Bank, compreende um montante 

de € 955 milhões para fornecimento de 

bens e serviços, notadamente brasileiros. 

A primeira parcela, de € 150 milhões, que 

corresponde a 15% do montante total 

do projeto, será financiada 100% pelo 

Deutsche Bank, com seguro de crédito do 

Islamic Corporation for the Insurance of 

Investment and Export Credit – ICIEC. As 

demais serão financiadas pelo Deutsche 

Bank e outros bancos privados e/ou 

públicos, no montante e nas condições 

a serem estabelecidas de acordo com 

as necessidades detectadas. O projeto 

já cumpriu as fases de due diligence e 

compliance.

A montagem financeira do Green 

Imperative Project abre uma 

oportunidade ímpar para exportação 

de máquinas e equipamentos agrícolas 

brasileiros para a África, com uma 

estrutura moderna, de baixo risco, de 

financiamento majoritariamente privado 

e com participação de seguradoras 

internacionais. 

Nos dias 9 e 10 de junho de 2021, a 

FGV realizou uma palestra em evento 

do UK Export Finance (UKEF) junto 

com o CIITTA – Centro Internacional de 

Transferência Tecnológica Agropecuária. 

A presença representou uma 

oportunidade para as empresas do Reino 

Unido se reunirem com representantes 

da FGV para saber mais sobre o processo 

de contratação dos projetos e os apoios 

disponíveis.

Atualmente, o CIITTA e a FGV apoiam 

o projeto Green Imperative na Nigéria 

e preparam, com o apoio do UKEF, a 

estruturação financeira para a segunda 

parcela a ser liberada para o projeto, de 

cerca de € 500 milhões.

Estruturação financeira do maior projeto alimentar 
do continente africano: desenvolvimento local e 
oportunidade para o Brasil

162 163RELATÓRIO DE IMPACTO SOCIAL 2021



Desde 2019, começou a ganhar 

atenção a possibilidade de um acordo 

comercial entre o Mercosul e o Japão, 

que representa, hoje, a terceira maior 

economia do mundo. A negociação se 

dá em um contexto tanto de intensos 

debates sobre a estrutura do Mercosul 

quanto da ascensão da Ásia no cenário 

global.

O projeto tem como objetivo central 

o mapeamento das possibilidades do 

acordo em termos macroeconômicos 

(PIB, emprego, investimentos) e 

comerciais (exportações, importações 

e balança comercial), para diferentes 

setores da economia brasileira.

De modo a projetar as mudanças 

estruturais que poderiam advir para o 

Brasil caso esse processo se concretize, 

a FGV implementou uma pesquisa em 

duas frentes – quantitativa e qualitativa: 

Quantitativa – Modelagem dos 

impactos econômicos amplos, em 

diversos cenários, usando o Global 

Trade Analysis Project/GTAP (uma rede 

global de pesquisadores que conduzem 

análises de política econômica 

internacional).

Impactos econômicos potenciais do Acordo 
Mercosul/Brasil-Japão 

Qualitativa – Aspectos regulatórios, com 

o desdobramento da análise exploratória 

em temas como propriedade intelectual, 

investimentos, barreiras técnicas, medidas 

sanitárias e fitossanitárias, comércio 

de serviços, regras sobre compras 

governamentais e meio ambiente.

Com base nesse trabalho, conseguiu-se, 

entre outros fatores:

» Indicar setores ganhadores e perdedores;

» Explicar os aspectos não tarifários mais 

importantes;

» Fornecer elementos para empresas 

e agentes políticos avaliarem a 

oportunidades e a conveniência do acordo.

Eleita pelo Global Go To Think Tank Index 

Report da Universidade da Pensilvânia 

como o mais bem administrado think tank 

e o terceiro mais importante do mundo, 

com liderança inconteste há mais de uma 

década na América Latina, em 2021 a FGV 

foi parte destacada em alguns dos maiores 

encontros de centros de produção de 

conhecimento aplicado globais. 

Com isso, insere a pesquisa, a educação e 

disseminação de conhecimento científicos 

brasileiros nas cadeias e ecossistema de 

inovação internacionais. Pode-se destacar, 

nesse sentido:

» O Think20 Summit, evento que conclui 

um ano de trabalhos, seminários e estudos 

publicados por think tanks globais, de 

modo a subsidiar os chefes de Estado do 

G20 com propostas e diagnósticos de 

melhorias de políticas públicas. 

Protagonismos entre os think tanks globais que 
subsidiam cientificamente o G20

O encontro contou com autoridades 

e especialistas de alto relevo, como o 

Secretário-Geral das Nações Unidas, 

Antonio Guterres; o Diretor-Geral da OMS, 

Tedros Adhanom; o prêmio Nobel de 

Economia, Jefrey Sachs; e a diretora do 

FMI, Kristalina Georgieva, que participou 

de painel com o presidente da FGV. 

» Os Encontros Latino-Americano e Global 

de Think Tanks, com o tema “Global Trends 

and Transitions in Think Tanks, Politics 

and Policy Advice in the Age of Policy 

Dilemmas and Disruptions”.

» O seminário “The US-China Rivalry: 

Implications for EU-LAC Relations”. O 

evento buscou refletir sobre os desafios e 

oportunidades da cooperação entre América 

Latina e União Europeia em um contexto 

geopolítico de crescentes rivalidade entre 

China e EUA. Para isso, contou com a 

participação de think tanks europeus e 

latino-americanos, além de autoridades 

representantes da União Europeia. 
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e o melhor da América Latina pelo  
12º ano consecutivo

3º MELHOR 
THINK TANK  
DO MUNDO

NÚMEROS
INSERÇÃO INTERNACIONAL

do planeta pelo 5º ano 
consecutivo

Think tank 
mais bem 
administrado 

de Brasil, Argentina, Colômbia e 
México avaliadas acerca de suas 
políticas de sustentabilidade

34
multinacionais

Contribuição
para a Promoção 
da Pesquisa em 
Digitalização em 
Países Emergentes 
e na Europa para o 
Desenvolvimento Sustentável 
(PRODIGEES), em associação 
com a União Europeia, Índia, 
Indonésia, México e África  
do Sul

€955 milhões
é o montante envolvido na 
estruturação, em 2021, do “Green 
Imperative Project”, maior iniciativa 
de produção de alimentos no 
continente africano

Análise de  
acordos comerciais
do Mercosul com o Japão  
e a Coreia do Sul

Web Series 
“Focus on Asia” 
atrai Embaixadores, 
diplomatas e especialistas 
da região e constitui o maior 
evento brasileiro, em 2021, 
sobre a ascensão do eixo 
econômico global no Pacífico 
Leste

APOIO  
AO BRASIL
NOS FÓRUNS 
DA OCDE, 
DOS BRICS E 
NO G-20
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ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

1. Assembleia Geral 

2. Conselho Curador 

3. Conselho Diretor 

4. Presidência

 SERVIÇOS, ÍNDICES E PUBLICAÇÕES

1. FGV Conhecimento 

2. FGV Editora 

3. FGV Europe 

4. FGV Projetos 

5. IBRE - Instituto Brasileiro de Economia

 ENSINO E PESQUISA

1. CPDOC - Escola de Ciências Sociais 

2. Direito Rio - Escola de Direito do Rio de Janeiro 

3. Direito SP - Escola de Direito de São Paulo 

4. EAESP - Escola de Administração de Empresas  
 de São Paulo 

5. EBAPE - Escola Brasileira de Administração 
 Pública e de Empresas 

6. EESP - Escola de Economia de São Paulo 

7. EMAp - Escola de Matemática Aplicada 

8. EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças 

9. EPPG - Escola de Políticas Públicas e Governo 

10. IDE - Instituto de Desenvolvimento Educacional 

11. IDT - Instituto de Desenvolvimento Tecnológico 

12. RI - Escola de Relações Internacionais 

13. Rede de Pesquisa - Rede de Pesquisa e  
 Conhecimento Aplicado

 ADMINISTRAÇÃO GERAL

1. ASDI - Assessoria de Desenvolvimento Institucional 

2. DCI - Diretoria de Controles Internos 

3. DICOM - Diretoria de Comunicação e Marketing 

4. DINT - Diretoria Internacional 

5. DO - Diretoria de Operações 

6. DRH - Diretoria de Recursos Humanos 

7. Pró-Reitoria - Pró-Reitoria de Ensino,  
 Pesquisa e Pós-Graduação 

8. SB - Sistemas de Bibliotecas 

9. Superintendência de Auditoria 

10. Superintendência de Controladoria 

11. Tesouraria

 PROGRAMAS ESPECIAIS

1. Câmara - Câmara FGV de Mediação e Arbitragem 

2. CDMC - Centro para o Desenvolvimento  
 da Matemática e Ciências 

3. CERI - Centro de Estudos em Regulação  
 e Infraestrutura 

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

5. DAPP - Diretoria de Análise de Políticas Públicas 

6. DGPE - Centro de Desenvolvimento  
 da Gestão Pública e Políticas Educacionais 

7. FGV Energia - Centro de Estudos de Energia 

8. FGV Ensino Médio 

9. FGV Social - Centro de Políticas Sociais 

10. FGV Transportes - Centro de Estudos em  
 Transportes, Logística e Mobilidade Urbana 

11. NPII - Núcleo de Prospecção e Inteligência  
 Internacional

 INSTÂNCIAS SUPERIORES 
E ADMINISTRATIVAS




