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A Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV/EESP), é um 

centro de excelência na geração e transmissão do saber econômico. Seu objetivo 

é desenvolver um ambiente de aprendizagem e de debate público orientado 

pelo interesse nacional, contribuindo para a formação de uma elite intelectual e 

dirigente do País.

Organização orientada pela ética e pela responsabilidade social, a FGV/EESP se 

propõe a influenciar a elaboração da agenda nacional, tendo como perspectiva o 

desenvolvimento econômico sustentado com eqüidade.

Para cumprir sua missão, a FGV/EESP garante a seus integrantes liberdade 

intelectual e estímulo ao pluralismo, sempre recrutando talentos que garantam a 

excelência e o seu permanente aprimoramento.

A atuação da FGV/EESP é norteada pelo princípio da competição no mercado. 

Internamente, imperam a cooperação e a qualidade total, aliadas a uma busca 

contínua de inovação e aperfeiçoamento do modelo de gestão educacional.

São Paulo School of Economics at Getulio Vargas Foundation (FGV/EESP) is a center 

of excellence in the generation and conveyance of economic knowledge. It has as its 

main purpose the development of an environment conducive to learning and public 

debate guided by the national interest, thus contributing for the formation of an 

intellectual and leading elite in the Country.

Standing as an organization conducted by ethics and social responsibility, FGV/

EESP intends to influence the engendering of the national agenda, envisaging the 

economic development sustained with equity.

So as to accomplish its mission, FGV/EESP ensures to its members intellectual 

freedom and encouragement to pluralism, always recruiting talents who guarantee 

the excellence and its constant improvement. 

FGV/EESP acts bearing in mind the principle of market competition. Intrinsically, 

cooperation and absolute quality prevail, combined with a constant search for 

innovation and enhancement of the model of educational management.
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A Escola de Economia de São Paulo foi criada em 2003 com base no Departamento 

de Planejamento e Análise Econômica da Escola de Administração de Empresas 

de São Paulo. Desde os anos 80, a FGV já oferecia cursos de pós-graduação em 

Economia – Mestrado Profissional, Mestrado Acadêmico e Doutorado - e, visando 

ampliar sua área de atuação, criou a nova escola, contemplando o curso de 

graduação, de pós- graduação profissional, e de educação executiva em Economia. 

Dessa forma, a cidade de São Paulo passou a contar com mais uma escola renomada 

pertencente à Fundação Getulio Vargas.

A FGV/EESP é formada por professores com vasta experiência docente, de pesquisa, 

profissional, no setor privado e público em posições de destaque na administração 

pública federal (ministros da Fazenda, Planejamento, Ciência e Tecnologia, Gestão e 

Reforma do Estado) e estadual (secretários de Fazenda e Planejamento).

São Paulo School of Economics was created in 2003 based on the Planning and 

Economic Analysis Department of the School of Business Administration of São 

Paulo. As from the 80’s FGV already offered graduation courses in Economics - 

Professional Master’s Degree, Academic Master’s Degree and Doctorate - and 

aiming at enlarging the scope of its action it created the new school, encompassing 

the undergraduate course, professional graduate course, and executive education in 

Economics. This way, the city of São Paulo could avail itself of another distinguished 

school pertaining to Getúlio Vargas Foundation. 

FGV/EESP is composed of full fledged professors with vast teaching, research, and 

professional experience, both in the private and public sectors, occupying leading 

positions in the federal public administration (ministers of Finance, Planning, 

Science and Technology, State Management and Reforms) and state administration 

(secretaries of Finance and Planning).

Jovem em sua criação, mas com sólidos 

alicerces em sua essência, a FGV-EESP 

insere-se no panorama acadêmico de 

forma definitiva e original. // Young 

as regards its creation but with sound 

foundations in its essence, FGV/EESP 

is built in the academic scene in a 

decisive and original way.

HistóricoHistory



ENSINO
O aluno desenvolve uma disciplina 

mental que o torna capaz de 

aprender rapidamente, resolver 

problemas. //  The student develops 

a mental discipline which enables 

him to learn fast, solve problems.

TEACHING



O curso de graduação em Ciências Econômicas  

da FGV/EESP apresenta uma proposta 

pedagógica inovadora, adotando um método 

ativo de aprendizagem, no qual o aluno é 

exposto a problemas, casos, situações reais para, 

daí, entender a teoria e os modelos econômicos.

O aluno desenvolve uma disciplina mental  

que o torna capaz de aprender rapidamente, 

resolver problemas e fazer análises utilizando  

os métodos quantitativos e o instrumental da 

ciência econômica.

Todo este processo pedagógico acontece a 

partir da problemática da nossa realidade e 

do princípio de que a excelência no ensino 

pressupõe a excelência na pesquisa e na 

produção de material didático voltado para 

a realidade do aluno. Ao longo do curso o 

aluno é acompanhado pelo coordenador com a 

incumbência de orientar seus estudos em todos 

os níveis e apoiar sua inserção no mercado de 

trabalho, além de uma vasta gama de atividades 

extracurriculares oferecidas pela FGV.

O curso tem a duração de 4 anos em período 

integral com processo seletivo anual.

The undergraduate course in Economical 

Sciences of FGV/EESP introduces an innovative 

pedagogical proposal, embracing an active 

learning method in which the student starts 

off by being exposed to problems, cases, real 

situations in order to be able to understand the 

theory and economical models.

The student develops a mental discipline which 

enables him to learn fast, solve problems and 

make analyses using the quantitative methods 

and the instruments of the economical science.

The whole pedagogical process takes place 

grounded on the problematic of our reality and 

on the principle that the excellence in teaching 

entails the excellence in research and in the 

production of didactic material intended to 

the student’s reality. Throughout the course 

the student is monitored by the coordinator 

in charge of guiding his studies in all levels 

and of supporting his insertion in the labor 

market, besides being offered a vast array of 

extracurricular activities by FGV. 

The course lasts for 4 years full-time, having an 

entrance process annually.

O MétodoThe  Method
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UNDERGRADUATE COURSE IN ECONOMICS  
INNOVATION AND EXCELLENCE



MESTRADO  
E  DOUTORADO

MASTERS AND PHD

A pós-graduação acadêmica é um componente 

central da FGV/EESP. Os cursos de mestrado e 

doutorado em Economia atendem ao triplo 

propósito de formar economistas altamente 

qualificados, gerar novos conhecimentos a partir 

de pesquisas acadêmicas e difundir os resultados 

dos novos conhecimentos para a sociedade.

Os cursos de Mestrado e Doutorado em 

Economia da FGV/EESP possuem um histórico 

peculiar. Originalmente, eles foram criados na 

Escola de Administração de Empresas de São 

Paulo pelo seu departamento de economia na 

década de 1980. Com a determinação da FGV 

de aumentar sua área de atuação em economia 

com a criação da FGV/EESP, esses cursos foram 

transferidos para a nova escola. Assim, ela 

nasceu com uma pós-graduação de prestígio  

e consolidada.

Nesta publicação apresentamos a estrutura dos 

programas de pós-graduação stricto sensu,  

seus docentes e as publicações do último triênio 

2007- 09.

Destacamos o fato de que, de acordo com a 

Comissão de Avaliação da área de Economia/ 

CAPES, a FGV/EESP foi o centro mais produtivo 

no triênio 2007-2009, e um dos programas com 

o maior grau de internacionalização de sua 

publicação intelectual.

The graduate academic department is a central 

component of FGV / EESP. The Masters and 

Doctorate in economics serve to the triple 

purpose of forming highly qualified economists, 

generate new knowledge from academic research 

and disseminate its results to our society.

The Masters and PhD in Economics from FGV 

/ EESP have a peculiar history. Originally, they 

were created at São Paulo Business School of 

Administration by its economics department in 

the 80’s. With the decision of FGV of increasing 

its area of operation in economics creating FGV / 

EESP, these courses were transferred to the new 

school. So, it was already born with a prestigious 

and consolidated Graduate course.

In this publication we present the structure of 

stricto sensu graduate programs, its faculty and 

publications of the last triennium 2007-09.

We emphasize the fact that, according to the 

Evaluation Commission of the area of Economics 

(CAPES), FGV / EESP was the most productive 

center in the triennium 2007-2009, and one 

of the programs with the highest degree of 

internationalization of its academic publication.

Pós-Graduação AcadêmicaAcademic  Graduate  Studies
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Mestrado Acadêmico Doutorado em EconomiaAcademic  Masters   PhD.  in  Economics  

O objetivo do Curso de Mestrado em Economia de Empresas é 

consolidar a formação teórica e instrumental do economista e 

desenvolver sua capacidade analítica e crítica, exercitada em 

debates, redação de artigos e elaboração da dissertação de 

mestrado. Pretende-se que, ao final do curso, o aluno esteja 

apto ao desenvolvimento de pesquisa econômica aplicada e que 

tenha condições de acompanhar de forma autônoma a literatura 

publicada nas melhores revistas nacionais e internacionais.

O processo seletivo é anual pela ANPEC – Associação Nacional dos 

Programas de Pós-graduação – www.anpec.org.br.

The Master’s Course in Business Economics aims at consolidating 

the economist’s  theoretical and instrumental education and 

advancing his analytical and critical ability, which is brought to 

bear in debates, the writing of articles and the production of the 

master’s dissertation. The student is expected at the end  

of the course to be able to develop applied economic research 

and be well rounded to independently keep up with the 

published literature in the cutting edge national and international 

periodicals.

The annual entrance process is carried out by ANPEC –  

Brazilian Association of Graduate Programs in Economics –  

www.anpec.org.br.

O curso de Doutorado em Economia tem 

como objetivo formar economistas altamente 

qualificados para as atividades de pesquisa e 

docência, gerando novos conhecimentos a partir 

das pesquisas desenvolvidas dentro  

do programa.

A Tese de Doutorado deve revelar pleno domínio 

do instrumental analítico básico, conhecimento 

avançado na sua área de especialização e deve 

apresentar originalidade e contribuição ao 

conhecimento. Aos que cumprirem os créditos 

necessários e defenderem satisfatoriamente a 

Tese, será conferido o título de Doutor  

em Economia.

The PhD course in Economics intends to 

develop highly qualified economists for the 

teaching and research activities, yielding fresh 

knowledge as a result of researches pursued 

within the program.  

The PhD Thesis shall display full mastery of 

the basic analytical instruments, advanced 

knowledge in its specialization area, 

exhibit originality and further knowledge 

enhancement. The ones who complete the 

required credit hours and satisfactorily defend 

their Thesis will be granted the title of Doctor  

in Economics. 
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Muitos alunos atuam como assistentes de 

pesquisa complementando sua formação. O 

resultado mais relevante é a produção de artigos 

para congressos e periódicos, nacionais  

e internacionais.

O programa de pós-graduação também é  

responsável pela série de Seminários Acadêmicos 

com participação de pesquisadores e professores 

do Brasil e do exterior. São eventos regulares e 

abertos à comunidade acadêmica.

Many students act as research assistants, thus 

complementing their development. The most 

relevant achievement is the production of 

articles for national and international congresses  

and periodicals.

The graduate program is also responsible for 

a vast array of Academic Seminars with the 

participation of researchers and teachers both 

from Brazil and abroad. These are  events held 

regularly and open to the academic community.

O curso de Doutorado em Economia 

tem como objetivo formar economistas 

altamente qualificados para as atividades 

de pesquisa e docência.  //  The PhD in 

Economics intends to develop highly 

qualified economists for the teaching and 

research activities.

18



Programa de Pós DoutoramentoPost-  Doctoral  Program  

No Estágio Pós-Doutoral, ou como Pesquisador Visitante, na Escola 

de Economia de São Paulo, pode-se fazer, sem qualquer custo, 

as disciplinas regularmente ofertadas, acompanhar professores 

em suas pesquisas, se tornar membro de um de nossos centros 

de pesquisa, participar como ouvinte ou palestrante em nossos 

seminários de pesquisa e seminários brown bags, além dos 

seminários de Economia Brasileira em Perspectiva, Fórum Nacional 

de Economia, entre muitos outros. 

In the Post-Doctoral Stage, or as a Visiting Researcher at São 

Paulo School of Economics, one is allowed to attend, without 

any charges, the subjects regularly offered, follow professors 

in their researches, become a member of one of our research 

centers, participate as an attendant or lecturer in our research and 

brown bags seminars, besides those of the Brazilian Economics in 

Perspective, National Economics Forum, among many others. 

Docentes (Período 2007-09)

Cornell University

Universidade da Pennsylvania 

School University 

University of Illinois

economia, USP

University of Pennsylvania 

Economia - IPE/USP 

University of California

Unicamp

 

University of Illinois

 

economia, USP

 

University Of California Berkeley 

Princeton University

Faculty  Staff  (2007-09  Period)  

Cornell University

 

University of Pennsylvania 

School University 

University of Illinois

USP

University of Pennsylvania 

IPE/USP 

University of California

 

University of Illinois

 

USP

 

University of California Berkeley 

Princeton University
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FGV/EESP is one of the leading research center 

in economics, the most productitive center in  

Brazil. During 2007-09 period we highlight the 

quality of our international publications:

 

(02 articles)

A FGV/EESP é um dos mais importantes centros 

de pesquisa em economia, e o mais produtivo no 

Brasil. A seguir listamos as principais publicaçoes 

internacionais do período 2007-09:

 

(02 artigos) 
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A FGV/EESP é um dos mais importantes 

centros de pesquisa em economia, e o mais 

produtivo no Brasil.  //  FGV/EESP is one of the 

leading research center in economics, the 

most productitive center in  Brazil.



O Programa de Mestrado Profissional em 

Economia oferece uma sólida formação, aplicada 

às questões atuais do mercado financeiro 

nacional e internacional, das organizações e da 

política econômica. A abordagem dos temas 

teóricos é rigorosa e se concentra no estudo das 

bases conceituais necessárias à compreensão 

aprofundada dos problemas que os alunos 

enfrentam em sua vida profissional.

Destina-se a profissionais com experiência no 

mercado de trabalho e visa formar especialistas 

de alto nível para instituições financeiras, 

empresas públicas e privadas.

Atualmente no Mestrado Profissional existem  

4 linhas: 

Finanças: objetiva formar profissionais para 

o mercado financeiro e para a área financeira 

das empresas. Além dos cursos fundamentais, 

obrigatórios para os alunos que desejam 

qualquer das duas especializações (Economia/

Finanças), os alunos de especialização em 

Finanças farão uma série de cursos específicos 

aos temas de maior interesse e atualidade  

em finanças.

The Professional Master’s Program in Economics 

provides the student with a sound academic 

formation applied to the current issues of the 

national and international financial market, 

organizations and economic politics.  The 

theoretical themes are accurately addressed, the 

focus lying on the conceptual foundations which 

shall enable students to have an in-depth grasp of 

problems faced by them in their professional lives. 

The program is intended to professionals  

with experience in the labor market and aims  

at developing high-level experts for financial 

institutions and both public and private 

companies. 

The Professional Master’s Program encompasses 

4 lines at the moment: 

Finance: aims at developing professionals 

for the financial market and for the financial 

area of companies.  Besides the core courses, 

compulsory for the students who pursue either 

of the two specializations (Economics/ Finance), 

the specialization students in Finance will take a 

series of courses focused on the latest and most 

relevant themes in finance.  

Programa de  
Mestrado Profissional em EconomiaProfessional  Master’s  Program  In  Economics
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Economia: enfatiza aspectos microeconômicos 

das teorias da firma e dos contratos, bem como 

aspectos macroeconômicos que tenham impactos 

relevantes no ambiente em que as firmas operam.

Finanças quantitativas: e engenharia 

financeira, são as áreas das finanças que 

envolvem a aplicação de ferramentas e métodos 

de finanças tradicionais, matemática, física, 

computação, economia e econometria à solução 

de problemas de interesse em áreas como 

gestão de investimentos, finanças corporativas, 

gestão de riscos, apreçamento e hedging de 

instrumentos derivativos, trading, finanças 

econômicas, produtos estruturados e  

asset allocation.

Economics: emphasizes microeconomic aspects 

of the theories of the firm and of contracts, 

as well as macroeconomic aspects which bear 

relevant impact on the environment where the 

firms operate. 

Quantitative Finance: and financial 

engineering are the finance areas which 

entail the application of tools and methods 

of traditional finance, mathematics, physics, 

computation, economics and econometrics to the 

solution of problems of interest in areas such as 

investment management, corporate finance, risk 

management, pricing and hedging of derivatives 

instruments, trading, economic finance, 

structured products and asset allocation. 

Macroeconomia Financeira: combina os 

diversos aspectos das teorias de finanças, com 

modelagem econométrica no contexto das 

teorias macroeconômicas para analisar e fazer 

previsões sobre o comportamento da economia. 

Trata-se, de um lado, de entender como 

instrumentos, mercados e instituições financeiras 

afetam o comportamento macroeconômico 

e, de outro, como as variáveis e políticas 

macroeconômicas afetam as decisões financeiras. 

O curso desenvolve a capacidade do aluno para 

modelar fenômenos econômicos e financeiros e 

utilizar métodos econométricos.

Financial Macroeconomics: combines the 

many aspects of the finance theories, as 

econometric modeling in the context of the 

macroeconomic theories to analyze and  predict 

the  behavior of economy. On the one hand, 

it is about understanding how instruments, 

markets and financial institutions impact on the 

macroeconomic behavior and, on the other hand, 

how the macroeconomic variables and politics 

affect the financial decisions. The course develops 

the students’ability of modeling economic 

and financial phenomena and making use of 

econometric methods. 
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Docentes (Período 2007-09)

University

Berkeley 

Faculty  Staff  (2007-09  Period)

 

University

Berkeley 
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O Programa de Mestrado Profissional em 

Economia oferece uma sólida formação, 

aplicada às questões atuais.  //  The Professional 

Master’s Program in Economics provides the 

student with a sound academic formation 

applied to the current issues.



O Mestrado Profissional em Agronegócio é um 

curso multidisciplinar em parceria com Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 

instituições de pesquisa na área agrícola.

O Mestrado Profissional em Agronegócio possui 

duas áreas: Agroenergia e de Economia e Gestão 

do Agronegócio. 

A área de Economia e Gestão do Agronegócio 

busca capacitar o profissional para o uso de 

conceitos e ferramentas empresariais modernas 

de análise e planejamento aplicadas ao 

agronegócio, visando  prepará-los para analisar 

os mercados, as cadeias produtivas e tomar 

decisões estratégicas da sua empresa.

A área de Agroenergia forma profissionais 

capazes de gerir com competência o sistema da 

energia de biomassa, com o desenvolvimento 

de habilidades múltiplas nas áreas de Gestão 

Econômica, Tecnologia Agrícola e Processos de 

Produção de Agroenergia.

O curso é indicado para profissionais graduados 

principalmente em Engenharia Agronômica, 

Economia e Administração, com experiência 

no mercado de trabalho, que desejam se 

especializar na área de agronegócio e da 

agroenergia.

The Professional Master’s Program in Agribusiness 

it’s a multidisciplinary course held in partnership 

with the Brazilian Agricultural Research 

School of Agriculture of the University of São 

Paulo (Esalq/USP), two of the most prestigious 

research institutions in the agricultural area.

The Professional Master’s in Agribusiness has 

two areas: Agro-energy and Agribusiness 

Management.

The area of Economics and Agribusiness 

Management aims to capacitate professionals 

to use concepts and tools of modern business 

analysis e planning applied to agribusiness,  

that will enable them to analyze markets, the 

supply chains and make strategic decisions of 

your company.

The area of Agro-energy aims at developing 

professionals capable of skillfully managing the 

biomass energy system with the advancement 

of multiple abilities in the areas of Economic 

Management, Agricultural Technology and  

Agro-Energy Production Processes.

The course is recommended to professionals  

who hold a Bachelor’s degree mainly in 

Agronomic Engineering, Economics and 

Administration, with experience in the labor 

market, who wish to specialize in the area of 

Agribusiness and Agro-energy.

Programa de  
Mestrado Profissional em Agronegocio

Professional  Master’s  Program  in  Agribusiness
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PROFESSIONAL MASTER’S IN AGRIBUSINESS 

PROFISSIONAL  EM    
AGRONEGOCIO
MESTRADO  



Docentes

FGV

ESALQ 

Doutor University of Califórnia

Pós-Dr Ohio State University. 

USP, Pós-Doutor University of Illinois 

Pós-Doutor University of Melbourne

USP, Pós-Doutora USP

Dr. Colorado State University

Dr. Unicamp

Faculty  Staff

FGV

ESALQ 

of Califórnia

 

Ohio State University. 

University of Illinois 

University of Melbourne

 

Post-Doctor USP

State University

 

EMBRAPA 

 

de Montpellier 

 

of Florida

Rothamsted Research 

EMBRAPA 

 

de Montpellier 

 

of Florida

Rothamsted Research 
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Educação ExecutivaExecutive  Education

A FGV/EESP oferece cursos para aperfeiçoamento 

e atualização na área de economia, para 

economistas formados, mas principalmente 

para os profissionais que necessitam de 

conhecimentos da economia para sua atividade. 

Utilizando material atualizado, professores com 

experiência profissional e foco no mercado, 

os cursos “Master” da FGV/EESP buscam uma 

formação executiva que alia a excelência de 

pesquisa com a prática.

Os cursos têm a duração prevista de 20 meses 

com total de 432 horas/aula. Para os cursos que 

oferecem áreas de concentração, nos primeiros 

dois semestres terão disciplinas básicas de 

economia, no último cursará as disciplinas 

da área escolhida. Ao final, o aluno deverá 

apresentar um Trabalho de Conclusão de Curso.

FGV/EESP offers enhancement and refreshment 

courses in the area of economics not only for 

economists who hold a Bachelor’s degree, but 

mainly for professionals who need knowledge in 

the area of economics to perform their activities. 

Relying on cutting edge material, professors 

with professional experience and focusing on the 

market, the “Master”  courses at FGV/EESP seek 

an executive development which combines the 

excellence in research with practice.

The courses last for 20 months, amounting to 

432 class hours. For the courses which offer areas 

of concentration, in the first two semesters, 

students will attend core disciplines of economics, 

and in the last one, they will take the subjects in 

the area of their choice. In the end, the students 

shall present an Final of Course Assignment.

EDUCAÇÃO    
EXECUTIVA

EXECUTIVE EDUCATION 
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A Escola de Economia de São Paulo também é 

responsável academicamente por vários cursos de 

MBA oferecidos pela FGV. Entre eles destacamos:

 

de Negócios

 

de Projetos

 

de Empresas

 

e Auditoria

Internacionais

São Paulo School of Economics is also 

academically responsible for several MBA courses 

offered by FGV. The following courses stand 

among them: 

 

Management

 

Management

Management

 

and Audit

Management  

Brasileira

Sindusfarma (InCompany)

(InCompany)

 

Financeiros.

 

Management  

Sindusfarma (InCompany)

Sinduscon (InCompany)

 

Markets. 
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Estágio e Colocação ProfissionalInternship  and  Professional  Placement

A FGV/EESP acredita que o estágio seja a fase final da formação, 

por ser mais proveitoso e produtivo. Por isso, ele é permitido 

apenas no último ano de curso. A formação acadêmica é 

fortemente prejudicada se o aluno começa o estágio muito cedo. 

Essa experiência já tem mostrado seus resultados: todos os alunos 

do último ano que desejavam estagiar conseguiram, e vários deles 

foram efetivados antes mesmo de obter o diploma.

AFGV/EESP deems internship as the final phase of formation, for 

being more profitable and productive. Therefore, it is allowed 

only in the last year of the course. Academic formation is heavily 

impaired if the student begins internship too early. This experience 

has already born its fruits: all the students of the last year who 

pursued traineeship succeeded and several were hired even before 

having obtained their degrees.

Os nossos alunos são disputados pelas melhores 

empresas do País e concorrem no mercado 

com profissionais experientes e até com pós-

graduação. A FGV/EESP orienta os alunos 

nessa fase tão importante de inserção no meio 

executivo, prestando auxílio para alocação 

profissional, por meio de palestras e workshops 

de autoconhecimento, técnicas e informações 

comportamentais, trazendo exemplos reais da 

vida profissional aos alunos e capacitando-os 

para o ingresso no mercado de trabalho. Essas 

ações acontecem em conjunto com empresas 

parceiras que também recrutam nossos alunos.

Our students are sought by the best companies 

in the Country and compete in the market 

with experienced professionals and even 

graduated students. FGV/EESP advises students 

in such important a phase of insertion in 

the executive environment, assisting in the 

professional placement, by promoting lectures 

and workshops devoted to self-knowledge, 

behavioral techniques and information, bringing 

real examples of professional life to students 

and equipping them to enter the labor market. 

These actions occur in association with partner 

companies who also recruit our students.
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Assim como a experincia de estagiar, a vivência 

no exterior busca tanto o desenvolvimento 

educacional quanto o pessoal, pois a exposição 

a um novo ambiente cultural e acadêmico 

proporciona novos desafios e oportunidades, 

criando uma visão mais globalizada e ampla ao 

aluno. A realização do intercâmbio acontece a 

partir do 4º ano ou 7º semestre, momento  

em que o jovem já possui uma bagagem 

acadêmica maior.

In much the same way as the internship 

experience, living abroad seeks both the 

educational and the personal development, for 

the exposition to a new cultural and academic 

environment it fosters new challenges and 

opportunities, nurturing a more globalized and 

ample vision for the student. Interchanges start 

as from the 4th year or 7th semester, occasion 

when the student is already provided with a 

broader academic baggage. 

IntercâmbioInterchange
Criada  em  2010,  a  Coordenadoria  de  

International  Affairs  da  FGV/EESP  tem  como  

meta  o  desenvolvimento  de  parcerias  com  

para  o  aprimoramento  do  aprendizado  dos  

nossos  alunos.

International Affairs at FGV/EESP aims at 

developing partnerships with international 

institutions in order to contribute for the 

enhancement in our students’ learning.
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A FGV/EESP, a fim de tornar-se um ambiente 

mais global, oferece reciprocidade às instituições 

estrangeiras, gerando interesse internacional por 

nossa Escola e recebendo estudantes em nossos 

cursos, que compartilhando suas experiências, 

também enriquecem nossos horizontes.  

Acordos existentes:

 

Estados Unidos

 

Espanha

Alemanha

In order to grow into a more global environment 

FGV/EESP offers reciprocity to international 

institutions, bolstering international interest for 

our School and receiving students in our courses, 

who also enrich our horizons by sharing their 

experiences. Existing agreements:

 

United States

Germany

Assim como a experiência de estagiar, 

a vivência no exterior busca tanto o 

desenvolvimento educacional quanto o 

pessoal.  //  In much the same way as  

the internship experience, living abroad 

seeks both the educational and the 

personal development.

44



O Fundo de Bolsas se mantém com doações de 

empresas, de pessoas físicas, de ex-alunos e com 

o reembolso dos ex-bolsistas. 

Além do crédito educativo, a FGV/EESP concede 

bolsas de mérito para os 10 melhores colocados 

no processo seletivo do curso de graduação. 

Esses alunos contemplados deverão manter 

ótimas notas durante todo o período de estudo 

para continuarem a serem merecedores da bolsa.

The Scholarship Fund is supported by donations 

from companies, individuals, alumni, and the 

reimbursement of former scholarship students.

Besides the educational funding, FGV/EESP 

obtained the best results in the selective process 

for the undergraduate course. The students 

who are awarded this scholarship should keep 

excellent grades during all their studying period 

in order to carry on deserving the benefit.

Fundo de Bolsas e Bolsas MéritoScholarship  Fund  and  Merit  Scholarship

Nenhum aluno deixou de estudar na FGV por 

falta de recursos. O Fundo de Bolsas da FGV, que 

foi criado em 1965, busca garantir os estudos de 

alunos que comprovem necessidade de auxílio 

financeiro. O Fundo de Bolsas financia de 20% 

a 100% do valor da mensalidade. Esse total 

começa a ser reembolsado ao Fundo a partir do 

5º- ano de ingresso do aluno no curso.

No student was unable to study at FGV on the 

grounds of lack of resources. FGV’s Scholarship 

providing for the studies of students who attest 

their need of a financial support. The Scholarship 

value of the monthly fee. This total amount 

year counting from the student’s entrance to  

the course. 
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A CJE é uma empresa de consultoria sem fins 

lucrativos, que presta serviços na área de 

Economia para o primeiro, segundo e terceiro 

setores. Seus membros são alunos de graduação 

em Economia, Administração e Direito da FGV-SP.

Dentre os serviços prestados estão: Análise de 

Custo Benefício, Análise Setorial, Marketing 

Banco de Dados.

which renders services in the field of Economics 

for the first, second and third sectors. Its 

members are undergraduate students in 

Cost-Benefit Analysis, Sector Analysis, 

Databank Production are among the services 

rendered by the enterprise.

A CJE é uma iniciativa de alunos que, ao constatarem a 

necessidade de colocar em prática seus conhecimentos e de 

estabelecer contatos e parcerias com o mercado, resolveram, com 

o apoio do corpo docente da escola, concretizar esta idéia ao final 

de 2007. Através dela, o aluno tem a oportunidade de utilizar 

grande parte do ferramental econômico, matemático e estratégico 

em um ambiente formado exclusivamente por alunos, mas que 

conta com o apoio e auxílio do corpo docente. A proposta da CJE 

é desenvolver ao máximo seus consultores, tornando-os aptos a 

entrar para o mercado de trabalho.

awareness of the need to put their knowledge into practice and 

to establish contacts and partnerships with the market. They thus 

decided, with the aid of the school’s teaching staff, to realize 

this idea in the end of 2007. This idea enabled students to avail 

themselves of most of the economic, mathematical and strategic 

tools in an environment composed exclusively of students, but 

to enhance the development of its consultants, equipping them to 

enter the labor market.

Consultoria Junior de Economia (CJE)Junior  Economics  Consulting  (CJE)

4948

FG
V

/E
E

S
P

  
A

p
o

io
 A

ca
d

ê
m

ic
o

 /
/ 

A
ca

d
e

m
ic

 S
u

p
p

o
rt



O Centro de Cooperação GV é responsável 

por desenvolver atividades socioambientais 

para alunos FGV de São Paulo, por meio de 

projetos, voluntariado e parceria com diversas 

organizações não governamentais (ONGs).

O programa Pró-Saúde foi criado a fim  

de oferecer um suporte aos alunos durante seu 

período de formação, tendo em vista as várias 

exigências e demandas vividas durante esta 

etapa de vida. Os desafios são muitos: mudança 

de cidade, saída da casa dos pais, mudanças  

na relação com estes, dificuldade em conciliar as 

atividades da FGV/SP ou fora dela, corresponder 

às exigências acadêmicas, dúvidas e incertezas 

quanto à entrada no mercado profissional, 

ou ainda, angústias pessoais por se sentir 

estrangeiro em quaisquer espaços. 

GV’s Cooperation Center is in charge of 

developing socio environmental activities for 

students at São Paulo’s FGV, by means  

of projects, volunteer work and partnership with 

several non-governmental organizations (NGOs).

offer support to students during their education 

period, taking into account the several demands 

and needs experienced during this phase of life. 

The challenges abound: moving town, leaving 

their parents’ home, changes in the relationship 

with them, difficulties to handle activities 

within FGV/SP or outside it, meeting academic 

requirements, doubts and uncertainties regarding 

entrance in the labor market, or still, personal 

distress for feeling a foreigner in all places. 

Centro de Cooperação GV Pró-SaúdeGV’s  Cooperation  Center   Pro-Health  

5150

FG
V

/E
E

S
P

  
A

p
o

io
 A

ca
d

ê
m

ic
o

 /
/ 

A
ca

d
e

m
ic

 S
u

p
p

o
rt



Frente a tais desafios, a FGV/SP criou o programa 

Pró-Saúde, que disponibiliza aos alunos o 

recurso de atendimentos psicológicos individuais 

com profissionais que atuam fora do espaço 

das escolas, a fim de permitir uma melhor 

compreensão dos problemas enfrentados e 

permitir ao jovem buscar encaminhamentos para 

suas questões.

Bearing these challenges in mind FGV/SP created 

with the opportunity to attend psychological 

appointments with professionals who work 

outside the school, so as to better grasp the 

problems they face and be able to seek solutions 

for their concerns.

O Fundo de Bolsas da FGV, busca garantir 

os estudos de alunos que comprovem 

necessidade de auxílio financeiro.  //  FGV’s 

Scholarship Fund, which was created in 

of students who attest their need of a 

financial support.
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A FGV/EESP está sediada na Rua Itapeva, 474,  

em São Paulo. 

As salas de aula, as salas de videoconferência 

e os laboratórios de informática e sistemas 

integrados, todos patrocinados, estão situados 

nos vários edifícios da FGVSP.

A administração da Escola e as salas de 

professores ficam situadas no prédio onde a  

FGV/EESP esta sediada, o Salão Nobre, o 

Diretório Acadêmico Getulio Vargas ocupam 

o edifício-sede, assim como o espaço de 

convivência dos professores, o ambulatório 

médico, 2 restaurantes e 2 lanchonetes.

Os prédios anexos abrigam, além de alguns 

departamentos administrativos, entidades 

estudantis como a AIESEC, Empresas Juniores, 

Associação Atlética e Associação dos Funcionários.

FGV/EESP is located at Rua Itapeva, 474,  

São Paulo. 

The classrooms, videoconference rooms, 

computer laboratories and integrated systems, all 

sponsored, are located in several FGVSP buildings.

The School administration and the teachers’ 

rooms are in the same building where FGV/EESP 

is located. The Salão Nobre, the Prefeito Faria 

Union also occupy the headquarters building, 

as well as a faculty room, a medical office, 2 

restaurants and 2 snack bars.

The adjacent buildings encompass, in addition 

to some administrative departments, student 

Athletic Association and Staff Association.

InstalaçõesFacilities  

A FGV possui um dos mais importantes e 

completos acervos em Administração, Economia, 

Negócios, Direito e Ciências Sociais. O Sistema 

de Bibliotecas da FGV utiliza o sistema 

informatizado de gerenciamento de bibliotecas 

funções de uma Biblioteca, possibilitando 

consulta, empréstimo e reservas on-line.

Ainda, reúne as teses, dissertações, coleções 

e periódicos das unidades da FGV para acesso 

público. A Biblioteca também oferece um amplo 

espaço para estudos aos alunos de graduação e 

para a pós-graduação.

FGV maintains one of the most significant and 

complex collections in Administration, Economics, 

System makes use of the computerized library 

allowing on-line searches, loans and reservations. 

It also comprises the theses, dissertations,  

collections and periodicals of FGV’s units 

ample place for studies to undergraduate and 

graduate students.

Sistema de Bibliotecas da FGVFGV’s  Library  System  
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RESEARCH AND NATIONAL AGENDA

PESQUISA  
E  AGENDA  
NACIONAL É necessário que esse conhecimento seja 

levado ao debate público para produzir 

resultados concretos. //  So as to bear 

concrete results, this knowledge must be 

taken to public debate.



Pesquisa e Agenda NacionalResearch  And  National  Agenda
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Do compromisso com o Brasil também nasceu o modelo de 

pesquisa científica adotado pela FGV/EESP. Para o ensino estar 

comprometido com a realidade nacional, há a necessidade de 

aprimorar os meios para uma reflexão detida de professores 

e alunos sobre os temas que permeiam a agenda nacional de 

desenvolvimento econômico e social. Por essa razão, as iniciativas 

acadêmicas e a pesquisa aplicada devem refletir de forma concreta 

as questões nacionais e devem interagir com o modelo de ensino.

Commitment to Brazil also spurred the scientific research model 

adopted by FGV/EESP. For teaching to be bound with the national 

reality, one needs to advance means for a pondered reflection of 

teachers and students over themes which pervade the national 

economic and social development agenda. Therefore, academic 

initiatives and applied research should reflect the national issues 

in a concrete way and interact with the teaching model.

A FGV/EESP parte do pressuposto de que 

as pesquisas acadêmicas e aplicadas, além 

de refletirem o compromisso com a agenda 

nacional, devem constituir os fundamentos 

de excelência no ensino. As pesquisas teóricas 

e empíricas devem alimentar os cursos de 

graduação, pós-graduação, especialização e 

educação continuada, assim como orientam a 

atuação da FGV/EESP na sociedade.

Não basta a produção de conhecimento 

científico original e de qualidade. É necessário 

que esse conhecimento seja levado ao debate 

público para produzir resultados concretos.

A pesquisa está organizada em centros de 

estudos que aglutinam pesquisadores da FGV e 

de outras instituições, objetivando a criação de 

uma rede nacional e internacional.

FGV/EESP is grounded on the assumption that, 

besides reflecting the commitment to the 

national agenda, academic and applied research 

should stand as the foundation of excellence 

in teaching. Theoretical and empirical research 

should nourish undergraduate, graduate and 

specialization courses and continuing education, 

and also provide guidance for FGV/EESP in acting 

in society.

Producing original and first-class scientific 

knowledge is not enough. So as to bear concrete 

results, this knowledge must be taken to  

public debate.   

Research is organized in studies centers which 

convene researchers from FGV and other 

institutions, aiming at creating a national and 

international network.



Centros de EstudosStudies  Centers

6160

Centro de Estudos de  
Macroeconomia Aplicada - CEMAP

O CEMAP foi criado para desenvolver pesquisas 

e debates em macroeconomia aplicada. O centro 

tem um papel essencial para ensino e pesquisa 

utilizando ferramental econométrico para o 

entendimento da realidade brasileira. 

Programa de Pesquisa:  

  

Desenvolvimento  Econômico  

Coordenador:  Prof. Emerson Marçal

Centro de Estudos do  
Agronegócio GV Agro

O GVAgro busca excelência no entendimento das 

principais questões relacionadas ao agronegócio 

brasileiro e, como resultado, dar apoio às 

políticas públicas e privadas, bem como às ações 

do terceiro setor.  O centro é organizado em 4 

e projetos de consultoria. 

Coordenador: Prof. Roberto Rodrigues

Applied  Macroeconomics    
Studies  Center  -  CEMAP

CEMAP was created to develop research and 

debates in applied macroeconomics. The center 

has a major role in teaching and research, 

making use of econometric instruments to 

understand Brazilian reality. 

Research Program: 

Exchange  Rate  and  Economic  Development  

Coordinator

Agro-Business  Studies  Center  -    
GV  Agro  

GVAgro seeks excellence in the cognizance 

of the main issues concerning Brazilian agro-

business and, as a result, aims at giving support 

to public and private policies as well as to 

the actions in the third sector. The center is 

Coordinator: Prof. Roberto Rodrigues

Centro de Estudos Quantitativos 
em Economia e Finanças - CEQEF

O centro tem como objetivo desenvolver 

pesquisas aplicando técnicas computacionais e 

quantitativas na área de economia e finanças. 

Adicionalmente, o centro dá apoio a agências  

governamentais e empresas para solucionar 

problemas complexos na área. 

Coordenador: Prof. Pedro Valls

Centro de Política e Economia do 
Setor Público - CEPESP

O trabalho do CEPESP se estrutura em três 

grandes linhas de pesquisa: Instituições Políticas, 

Finanças Públicas e Economia Regional e Urbana. 

O foco principal é a relação entre a política e 

a economia na compreensão das restrições e 

potencialidades das políticas públicas. Em outras 

palavras, as pesquisas visam aferir a influência 

exercida pelas instituições (num sentido amplo) 

sobre as decisões de políticas públicas. 

Coordenador: Prof. George Avelino

Center  of  Quantitative  Studies  in  
Economics  and  Finance  -  CEQEF

The center aims at developing research by 

applying computational and quantitative  

techniques  in the area of economics and 

finance. Additionally, the center provides support 

to governmental agencies and companies in 

solving complex problems in the area.

Coordinator: Prof. Pedro Valls

Center  of  Politics  and  Economics  of  
the  Public  Sector  -  CEPESP

The work carried out by CEPESP is structured 

along three main research lines: Political 

Institutions, Public Finance and Regional 

and Urban Economics. The main focus lies 

in understanding the bearing of politics and 

economics on the constraints and potentialities 

of public policies. In other words, the researches 

aim at appraising the influence exerted by 

institutions (in a wide sense) on public policies’ 

decision-making 

Coordinator: Prof. George Avelino
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Centro de Microeconomia  
Aplicada - C-Micro 

O C-Micro tem como objetivo contribuir para o 

debate de políticas públicas no país sobre temas 

relacionados ao mercado de trabalho, educação 

e políticas de proteção social. Ele é formado 

por professores, pesquisadores e estudantes da 

FGV/EESP e pesquisadores associados de outras 

instituições do Brasil e do exterior. O C-Micro 

desempenha um papel importante na escola, 

promovendo um ambiente de investigação ativa 

para seus professores e alunos através de cursos, 

palestras e atividades de pesquisa. Tem apoio 

de patrocinadores privados e públicos, nacionais 

e internacionais de pesquisa, tais como CAPES, 

CNPq, FAPESP, o Banco Mundial, BID e PNUD. 

Ela também tem parcerias com órgãos públicos, 

ONG’s e fundações privadas. 

Coordenador: Prof. André Portela

Center  of  Applied  Microeconomics  
C-Micro  

The C-Micro aims at contributing for the debate 

of public politics in the country, on themes 

related to the labor market, education and 

social protection policies. It is composed of 

professors, researchers and students of FGV/EESP 

and associate researchers of other institutions 

in Brazil and abroad. C-Micro plays a major role 

in the school, promoting an ambiance of active 

investigation for its professors and students by 

way of courses, lectures and research activities. 

It is supported by public and private, national 

and international research sponsors such as 

Education Staff), CNPq (National Council for 

Scientific and Technological Development), 

FAPESP (Foundation for Research Support of the 

State of São Paulo), World Bank, BID/IDB (Inter-

American Development Bank) and PNUD/UNDP 

(United Nations Development Programme). It 

also maintains partnerships with public organs, 

NGOs and private foundations.

Coordinator

Centro para a Macroeconomia do 
Desenvolvimento - CEMACRO

O Centro para a Macroeconomia do 

Desenvolvimento tem como objetivo repensar 

a macroeconomia partindo da necessidade 

de definir uma estratégia nacional de 

desenvolvimento para países emergentes e 

dependentes como o Brasil. Consideramos que 

as características institucionais e estruturais 

específicas de cada país são importantes 

neste processo e, nesse quadro, propomos 

a formulação de estratégias e políticas para 

realizar o catch-up.  Trata-se de alcançar o nível 

de renda dos países desenvolvidos, construindo 

duas instituições básicas: moderna economia 

de marcado capitalista e um moderno estado 

nacional. Assim, visamos o desenvolvimento de 

novos conceitos e da fundamentação empírica 

do novo desenvolvimentismo, avançando em 

relação ao tradicional desenvolvimentismo e 

estruturalismo latino-americanos. 

Programa de Pesquisa: “The New 

Developmentalism Project” 

Coordenadores:  Prof. Bresser Pereira e Prof. 

Nelson Marconi 

Center  for  Development    
Macroeconomics  -  CEMACRO    

The Center for Development Macroeconomics 

aims at rethinking macroeconomics spurred 

by the need to define a national strategy of 

development for emerging and dependent 

countries as Brazil. We deem the specific 

institutional and structural features of each 

country to be crucial in this process and, 

bearing this in mind, propose the formulation 

of strategies and policies in order to attain the 

catching up. The idea is to reach the income 

level of developed countries, by building two 

basic institutions: a modern capitalist market 

economy and a modern national state. Thus, 

we aim at advancing new concepts and the 

empirical grounds of the new developmentalism, 

making headway in relation to traditional 

structuralism. 

Research Program: “The New 

Developmentalism Project” 

Coordinator:  Prof. Bresser Pereira and Prof. 

Nelson Marconi 
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Centro de Comércio Global e de 
Investimentos - CCGI 

O objetivo do Centro é o de formar especialistas 

na área de regulação do comércio internacional 

no seu contexto mais amplo, como o comércio 

global. O CCGI mantém uma agenda de 

pesquisas na área de comércio internacional 

a fim de avaliar a eficácia dos instrumentos 

do comercio mundial como definidos pela 

os acordos nacionais e bilaterais.  Entre as 

atividades do centro temos: formação de 

especialistas em comércio internacional no 

âmbito das atividades acadêmicas da FGV, por 

meio de cursos regulares das três escolas da 

formação de quadros na área da regulação 

internacional do comércio por meio de cursos 

abertos de curta e longa duração oferecidos 

em nível de especialização, bem como cursos 

sobre temas de impacto na formulação da 

de pesquisa em temas de interesse específico 

de órgãos do governo, entidades de classe ou 

da regulação do comércio global aos órgãos 

criação de um site de dimensão tanto nacional 

quanto internacional que permita projetar 

as atividades do CCG no mundo acadêmico 

Observatórios sobre Regulação do Comércio 

Internacional nas principais escolas de direito, 

economia e administração do Brasil que permita 

consolidar a imagem da FGV no País. 

Coordenadora: Profa . Vera Thorstensen

Center  of  Global  Commerce  and  
Investments    -  CCGI  

The Center aims at developing specialists in 

the area of international market regulation 

in its broader context, such as the global 

commerce, by way of academic courses and 

research. The CCGI maintains a research agenda 

in international commerce which lays stress on 

evaluating the efficacy of the instruments of 

world trade as defined by the WTO, as well as on 

analyzing the regional and bilateral agreements. 

Some of CCGI activities are: training of staff in 

the field of regulation of international trade 

through open courses of short and long length 

offered at specialization level, as well as in 

analysis on issues of impact on the formulation 

development of research on topics of specific 

interest to government agencies, associations or 

global trade regulation to government agencies, 

of a site of both national and international 

dimension that allows projection of the CCGI 

activities in academic and business environments, 

and creation of a network of Observatories 

on Regulation of International Trade in major 

schools of law, economics and administration in 

Brazil that allows to consolidate the image of 

FGV in the country.

Coordinator: Prof . Vera Thorstensen

A pesquisa está organizada em centros  

de estudos que aglutinam pesquisadores 

da FGV e de outras instituições.  //  Research 

is organized in studies centers which 

convene researchers from FGV and  

other institutions.
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FGV’S ECONOMICS FORUM

O Fórum de Economia cria o ambiente 

propício para ajudar a compor e 

debater uma nova agenda nacional.  
//  The Economics Forum promotes an 

ambiance conducive to devising and 

debating a new national agenda.



Fórum FGV de EconomiaFGV’s  Economics  Forum
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O Fórum FGV de Economia é um espaço permanente de fomento 

à pesquisa e aos debates sobre os principais problemas e questões 

que afetam a economia brasileira. Reúne-se anualmente, e é 

composto de economistas da FGV e convidados de instituições de 

repercussão nacional como FIESP, CUT, Força Sindical entre outros, 

que desenvolvem pesquisas a partir das grandes questões da 

agenda nacional, que servem de subsídio para debates periódicos 

com empresários, intelectuais, políticos e líderes sindicais.

FGV’s Economics Forum is a place where research and debate on 

the main problems and issues affecting the Brazilian economy 

are permanently fostered.  It is annually held and is composed 

of economists from FGV and guests from institutions of national 

standing as FIESP (Federation of Industries in the State of São 

Paulo), CUT (Workers Central Unit), Union Force, among others, 

which develop researches based on the crucial issues in the 

national agenda that will lay the groundwork for regular debates 

with businessmen, intellectuals, politicians and union leaders.

The Economics Forum concentrates in areas of 

preference such as macroeconomic stability, 

investment politics, job creation, tax politics 

and restoration of public savings, international 

economy and its effects on the country, 

commercial, technological and industrial politics 

and income distribution politics. 

The Forum promotes an ambiance conducive to 

devising and debating a new national agenda, 

the priority of which is building development 

sustained with stability and equity. 

The contents of the debates are public  

and transparent, and available to the great 

public through the print, electronic and 

television media.

This initiative on part of FGV/EESP seeks to 

prompt the opinion makers to reflect and 

consequently to summon society to a broader 

and more equitable participation in the 

economic scene.   

Coordination:
Distinguished Professor at FGV

O Fórum de Economia concentra-se em 

áreas preferenciais, como estabilidade 

macroeconômica, política de investimento 

e geração de emprego, política fiscal e 

restabelecimento da poupança pública, 

economia internacional e seus reflexos sobre o 

país, política comercial, tecnológica, e industrial, 

política de distribuição de renda.

O Fórum cria o ambiente propício para ajudar a 

compor e debater uma nova agenda nacional, 

cuja prioridade é construir o desenvolvimento 

sustentado com estabilidade e eqüidade.

Os conteúdos dos debates são públicos e 

transparentes e são acessíveis ao grande público 

através da mídia impressa, eletrônica e televisiva.

Através dessa iniciativa, a FGV/EESP busca 

levar os formadores de opinião à reflexão e 

conseqüentemente, a convocação da  

sociedade à participação mais ampla e justa no 

cenário econômico.

Coordenação:
Professor Emérito da FGV
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TEACHING STAFF

DOCENTES



Docentes – Tempo Integral
Full  Time  Professors
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Bernardo  de  Vasconcellos  
Guimarães

Braz  Ministério    
de  Camargo

Ph.D., Universidade da 

Pennsylvania

Cristine  Campos  de    
Xavier  Pinto

Ph.D, University of California

Eliana  Anastácia  Cardoso

Ph.D MIT

André  Portela  Fernandes    
de  Souza

Ph.D. Cornell University

Enlinson  Henrique    
Carvalho  de  Mattos

Ph.D. University of Illinois

Klênio  de  Souza  Barbosa

Doutor - Universite de Toulouse I

Luis  Fernando  de  Oliveira    
de  Araújo

Ph.D, University of Pennsylvania

Marcos  Fernandes    
Gonçalves  da  Silva

Doutor, USP

Maria  Carolina  da    
Silva  Leme

Ph.D, University of California

Luiz  Carlos  Bresser  Pereira

Doutor, USP

Márcio  Holland  de  Brito

Doutor, Unicamp, Pós Doc 

University California- Berkeley
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Paulo  Furquim  de  Azevedo

Doutor, USP

Paulo  Picchetti

Ph.D, University of Illinois

Paulo  Sérgio  de  Oliveira  
Simões  Gala

Doutor, FGV

Mayra  Ivanoff  Lora

Doutor, USP

Nelson  Marconi

Doutor, FGV/EAESP

Roberto  Rodrigues

Pedro  Luiz  Valls  Pereira
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Ricardo  Ratner  Rochman

Doutor, FGV/EAESP

Robert  Norman  Vivian    
Cajado  Nicol

Doutor, USP

Samy  Dana

Ph.D, IE Business School

Rogério  Mori

Doutor FGV/EAESP

Sergio  Pinheiro  Firpo

Ph.D, University of California 

Berkeley
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Vladimir  Pinheiro  Ponczek

Ph.D, Princeton University

Yoshiaki  Nakano

M.A Cornell University

Verônica  Inês  Fernandes  
Orellano

Doutor, USP

Vladimir  Kuhl  Teles

Doutor, UnB

Afonso  de  Campos  Pinto

Carolina  Leister

Doutor, USP

Emerson  Marçal

Doutor, USP

Fabio  Matuoka  Mizumoto

Doutor, USP

Jorge  Oliveira  Pires

Doutor, FGV/EAESP

Lucas  Pedreira  do  Coutro  Ferraz

Doutor, FGV/EPGE

Matheus  Kfouri  Marino

Doutor, USP

Paulo  Sergio  Tenani

Ph.D Columbia University

Roberto  Perosa

Ph.D Cornell University

Vera  Thorstensen

Pós-Doutorado, IDB-InterAmerican  

Development Bank
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DocentesProfessors



Conselho  Diretor

Presidente

Vice-Presidentes

Cintra Cavalcante de Albuquerque

Vogais

Pio Correa Júnior, Marcílio Marques Moreira e Roberto Paulo Cezar de 

Andrade

Suplentes

Antonio Monteiro de Castro Filho, Cristiano Buarque Franco Neto, 

Eduardo Baptista Vianna, Gilberto Duarte Prado, Jacob Palis Júnior, José 

Ermírio de Moraes Neto, José Julio de Almeida Senna e Marcelo José 

Basílio de Souza Marinho

Conselho  Curador

Presidente

Vice-Presidente

Vogais

Brasileira de Bancos), Carlos Moacyr Gomes de Almeida, Edmundo 

Maurício Matos Peixoto, Raquel Ferreira (Publicis Brasil Comunicação 

Vilela (Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Capitalização e de 

Resseguros no Estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo) , Sandoval 

Carneiro Junior (CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Suplentes

Nascimento Silva, Nilson Teixeira (Banco de Investimentos Crédit Suisse 

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

Diretor

Coordenadora  Executiva

Tradução

Coordenador  Editorial

Colaboradores

 

Andreia da Silva

Projeto  Gráfico 

Dulado Design - www.dulado.com.br

Tiragem

1000

Gráfica

iarte impressos

Escola  de  Economia  de  São  Paulo
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