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Criada inicialmente para promover o desenvolvimento do Brasil através da formação de 

administradores nas áreas pública e privada, a FGV também passou a atuar nas Ciências 

Econômicas, Sociais, no Direito, e mais recentemente, em Matemática Aplicada, sendo 

sempre reconhecida pela qualidade e excelência ao produzir e difundir conhecimento.

A FGV completou 70 anos e é reconhecida internacionalmente como o mais importante 

Think Tank – Centro de Estudos – da América Latina e entre os 30 mais importantes 

do mundo. A FGV está entre as 100 instituições de ensino superior que formam os 

profi ssionais preferidos por empresários do mundo todo.

FUnDAÇÃO 
GEtULIO VARGAS



MPAGRO | 2 MPAGRO | 3

A ESCOLA DE ECOnOMIA 
DE SÃO PAULO
FGV/EESP

ESCOLA DE 
ECOnOMIA DE 
SÃO PAULO

A Escola de Economia de São Paulo tem a 
missão de contribuir para o desenvolvimento 
do país através do conhecimento da realidade 
brasileira e do fortalecimento da identidade 
nacional.

A FGV/EESP é um centro de excelência na 
pesquisa e no ensino das Ciências Econômicas 
no Brasil. Sendo reconhecida como tal pelas 
mais diferentes organizações nacionais e 
internacionais, dos quais destacamos:

• A pesquisa da FGV/EESP é classifi cada  em 
primeiro lugar no Brasil no Ranking REPEC-
Ideas, e primeiro lugar na América Latina ao se 
considerar a produção e citações nos últimos 
dez anos. É a única Instituição Brasileira que 
está entre os 250 melhores departamentos de 
ensino e pesquisa em economia do mundo.

• É o departamento no Brasil com o maior 
número de citações recebidas de acordo com 
o Google Scholar.

• Nota máxima na avaliação CAPES para os 
cursos de Mestrado Acadêmico, Doutorado e 
Mestrado Profi ssional em Economia. 

• Primeiro lugar no Brasil no ENADE para a 
graduação, dentre todos os avaliados. Maior 
IGC (Índice Geral de Cursos) do Brasil.
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APRESEntAÇÃO

O agronegócio brasileiro responde por 24% do PIB nacional, emprega 
cerca de um terço dos trabalhadores do país e contribui com mais de 
40% das nossas exportações.

Esses impressionantes números são obtidos em cerca de 80 milhões 
de hectares com agricultura, ou 9,4% do território brasileiro, e mais 
172 milhões de hectares com pastagens. Assim, nem 30% das terras 
brasileiras são ocupadas com agropecuária, e mais de 60% do território 
ainda é coberto com matas originais.

Por outro lado, o setor se desenvolve de forma sustentável: desde 
1990, a área plantada com grãos cresceu 50%, e a produção, 234%. No 
mesmo período, a produção de carne bovina cresceu 101%, a de suínos 
255% e a de frangos superou 450%.

Todos estes números nos credenciam a atender à demanda levantada 
pela OCDE, segundo a qual até 2020 a produção mundial de alimentos 
tem que crescer 20% e; para tanto, o Brasil precisa crescer o dobro, 40%.

É possível: temos terra para isso, tecnologia tropical e produtores 
competentes.

Mas nos falta uma estratégia ampla, um Código Agroambiental 
completo, que cuide da infraestrutura, do custo Brasil, da segurança 
jurídica, da defesa sanitária, da inovação tecnológica, da política de 
renda e um sem número de outros temas.

Para isso, precisamos de gente capaz, treinada, motivada, preparada. 
Bastante gente, um contingente apto a melhorar o rumo do nosso agro.

E é exatamente com esta ambição, formar este exército capaz, que o 
Mestrado de Agronegócio da FGV foi criado.

Venha participar desta ambição por um Brasil maior! 

Roberto Rodrigues

APRESEntAÇÃO



O PROGRAMA DE
MEStRADO PROFISSIOnAL
EM AGROnEGÓCIO 

O Mestrado Profi ssional em Agronegócio (MPAGRO) é um curso stricto 
sensu autorizado pela CAPES e faz parte do Programa de Mestrado 
Profi ssional da Escola de Economia de São Paulo, em associação 
com a EMBRAPA e ESALQ-USP. O curso objetiva contribuir de 
forma decisiva para a formação de profi ssionais com conhecimento 
específi co para gerir com competência as empresas do agronegócio e 
o sistema da energia de biomassa.

O curso destina-se a profi ssionais com experiência de trabalho 
que buscam aprofundar seus estudos e qualifi car-se para a gestão 
e administração de empresas direta ou indiretamente ligadas ao 
Agronegócio e à Agroenergia. 

O MPAGRO, além de proporcionar sólida formação teórica, dá ênfase nas 
aplicações dessas teorias para a compreensão da realidade brasileira 
e das profundas mudanças impostas pelo imenso desenvolvimento 
tecnológico do Agronegócio e pela busca de alternativas para a 
energia baseada nos combustíveis fósseis. Por esse motivo, o curso 
é indicado para aqueles que desejam aprimorar sua capacidade 
analítica, pretendem alcançar posições de liderança nas empresas e 
instituições do agronegócio e esperam contribuir para o crescimento 
e desenvolvimento previstos para os próximos anos e décadas.

O PROGRAMA DE
MEStRADO PROFISSIOnAL
EM AGROnEGÓCIO 
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EStRUtURA DO CURSO

O curso tem duração de até 2 anos, contando com 13 disciplinas:
7 obrigatórias comuns às áreas, 3 disciplinas obrigatórias de área e 
3 disciplinas eletivas. Também, inclui uma disciplina de seminário de 
dissertação. As aulas são quinzenais, às sextas-feiras (tarde e noite) e 
sábados (manhã e tarde). As aulas são ministradas majoritariamente 
na FGV – São Paulo, com algumas aulas esporádicas na ESALQ/USP – 
Piracicaba, e na Embrapa – Campinas.

GRADE CURRICULAR

Disciplinas

Créditos

por 

Disciplina

Área I:
Agroenergia

Área II:
Economia e Gestão

do Agronegócio

Disciplinas 

Obrigatórias 

Comuns

3
• Fitotecnia e Modelagem

• Microeconomia

3
• Macroeconomia

• Métodos de Previsão em Economia

2

• Ferramentas de Gestão do Agronegócio

• Finanças I

• Produção e Desafi os Fitossanitários

Disciplinas 

Obrigatórias

de Área

2

• Ambiente e Genômica

• Fontes de Agroenergia

• Processamento
da Produção e 
Transformação

• Finanças II

• Gestão de Riscos
no Agronegócio

• Logística no
Agronegócio

Disciplinas 

Eletivas
2

• Estratégia e Competitividade do Agronegócio

• Risco, Planejamento e Decisão no Agronegócio

• Mudanças Climáticas e Mercados de Energia

• Cenários Macroeconômicos e Formação de Preços 

• Aspectos Ambientais de Unidades de Produção

• Florestas Energéticas

• Cogeração

EStRUtURA DO CURSO/
GRADE CURRICULAR
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Os alunos ingressantes no MPAGRO são profi ssionais geralmente já inseridos no mercado de 

trabalho e com vários anos de experiência. A distribuição do tempo de término da graduação 

pode ser assim caracterizada:

• TEMPO DE FORMADO QUANDO DO INGRESSO NO CURSO

EStAtÍStICAS
DO MPAGRO

Considerando o cargo ocupado declarado pelo discente no momento de ingresso no curso,

a distribuição de tais cargos é de:

• CARGO OCUPADO QUANDO DO INGRESSO NO CURSO

Em relação às empresas e instituições onde esses alunos trabalhavam quando do ingresso no 

curso, segue uma lista completa daquelas declaradas pelos mesmos:

• EMPRESAS DE ORIGEM DOS ALUNOS DO MPAGRO

Accenture do Brasil Clean Energy Latin 
America Grupo TÜV Rheinland Saint Gobain Canalização 

Ltda

AGRA FNP Pesquisas CETESB Grupo Usina São João SAP Latino America

Agropecuaria e Extração 
Vegetal

Chemtura Indústria 
Química

Grupo Virgulino de 
Oliveira

Syngenta Proteção de 
Cultivos

Assoc. Nac.para Difusão 
de Adubos Columbia International Zinc 

Association Usina Alta Mogiana

Banco do Brasil Copersucar INTL FCStone do Brasil Usina Ipiranga de Açúcar 
e Álcool

Banco Standard de 
Investimentos

Centro de Tecnologia 
Canavieira

Lyondell Química do 
Brasil Usina Iracema

Basf Datagro Publicações Noronha Advogados Usina Santa Fé

Bonsucro Dedine Pernod Ricard Brasil Vale

Bunge Delphi Automotive 
Systems Person Agronegócios Vision Consultoria Agro

Canavialis- Monsanto Delta Energia Petrobras Vital Renewable Energy 
Company

Carangola Agropecuária Dow AgroScience Pett & Marques VTT Brasil Ltda

Cargill Energia Suzano Papel e 
Celulose

Price Waterhouse 
Coopers Webb Negócios

Carrefour Grupo GFN Raizen

Castro Representações 
Agrícolas FIESP RapidEye - Delivering the 

World

Um ano | 8%

Dois a quatro anos | 17%

Cinco a dez anos | 25%

Onze anos ou mais | 50%

Gerentes, superintendentes e supervisores

0% 10% 20% 30%

Em relação à formação dos ingressantes em nível de graduação, a distribuição é a seguinte:

• FORMAÇÃO

Comunicação

Relações Internacionais

Bioquímica/Farmácia

Medicina Veterinária

Computação

Direito

Ciências Contábeis

Economia

Administração de Empresas

Agronomia

Engenharias (excl. agronômica)

0% 10% 20% 30% 40%

Coordenadores (de vendas, de produção, de 
pesquisa), engenheiros e especialistas

Diretores, conselheiros, sócio-proprietários e CEOs

Consultores, analistas e assessores técnicos

Estagiários, produtores rurais
e profi ssionais autônomos
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PROGRAMA DE InCEntIVO À 
FORMAÇÃO DE LIDERAnÇAS 
DO AGROnEGÓCIO 

O MPAGRO é reconhecidamente um curso formador de gestores e lideranças 
para o setor. Criado em 2007, o curso formou um total de 66 Mestres em 
Agroenergia e Agronegócio. Além de adquirirem sólido conhecimento e 
domínio de ferramentas aplicadas para solução dos desafi os correntes do 
setor, esses mestres desenvolveram, ao fi nal do curso, trabalhos aplicados à 
resolução de problemas enfrentados no seu dia a dia profi ssional, com rigor 
técnico e científi co compatível com a qualidade das instituições parceiras do curso.

Contudo, as necessidades de qualifi cação dos profi ssionais do setor requerem 
um esforço muito maior. Com o intuito de viabilizar a participação de jovens 
profi ssionais com talento e disposição para aceitar o desafi o de aprimorar 
suas habilidades e conhecimentos de gestão e liderança, o MPAGRO criou o 
Programa de Incentivo à Formação de Lideranças do Agronegócio. 

O programa é implementado através de parceria de empresas e instituições no 
fi nanciamento de bolsas de estudo para jovens profi ssionais em níveis iniciais 
e intermediários da carreira. Ao aderir ao programa, empresas e instituições 
tornam-se parceiras no esforço de formação de futuros gestores e líderes para 
o setor. Os valores associados ao programa são:

Bolsa Parcial    Bolsa Integral

Valor: R$50.000 / ano  Valor: R$100.000 / ano

BEnEFÍCIOS:

• Logo e nome da instituição apoiadora nos materiais impressos e veículos de 
divulgação online do MPAGRO (folders e catálogos impressos e online, e-mail 
marketing, LinkedIn do curso);

• Logo e nome da instituição apoiadora no website do curso e em eventos 
promovidos pelo curso (aula-magna, cerimônia de formatura, encontros de
ex-alunos, palestras e workshops);

• Disponibilização de vídeo da instituição apoiadora no LinkedIn do MPAGRO;

• Logo e nome da instituição apoiadora nos anúncios do MPAGRO na 
Agroanalysis;

• Instituição de prêmio de pesquisa do MPAGRO com nome das instituições 
apoiadoras;

• Assinatura anual da revista Agroanalysis;

• Possibilidade de abater o valor investido do imposto de renda;

• Prioridade de uso da bolsa por profi ssional afi liado à instituição parceira.

PROGRAMA DE InCEntIVO À 
FORMAÇÃO DE LIDERAnÇAS 
DO AGROnEGÓCIO
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Os alunos do MPAGRO são profi ssionais que atuam direta ou indiretamente em empresas e 

instituições privadas e públicas que lidam com o agronegócio. Reuniu-se aqui o depoimento de 

alguns desses alunos (ex-alunos) sobre o MPAGRO.

“O mestrado em Agroenergia foi um passo fundamental na 

consolidação de minha carreira como líder de Agronegócio da PwC 

do Brasil e coordenador das atividades de expansão das empresas 

PwC no setor de Agribusiness nas Américas. Além do conteúdo 

técnico abordado, tive excelentes oportunidades de desenvolvimento 

de relacionamentos com profi ssionais importantes do setor.” 

José R. V. Rezende

Partner - Agribusiness Leader | PwC 

“O Mestrado Profi ssional em Agronegócio da FGV-SP além de 

ampliar e aprofundar os meus conhecimentos no Agronegócio e, 

especialmente na Agroenergia, ajudou-me a conhecer o que há 

de melhor dos três maiores centros de excelência representados 

por professores renomados e experientes da FGV-SP, ESALQ-

USP e EMBRAPA. Além disso, foi possível desenvolver novos 

relacionamentos e renovar as minhas ideias e pensamentos na 

Gestão do Agronegócio.”

Francisco Paternostro neto

RH | TÜV Rheinland do Brasil Ltda.

“Só tenho agradecimentos e elogios a fazer sobre o Mestrado 

Profi ssional em Agroenergia. Eu estava esperando há tempos 

por um curso de mestrado voltado especifi camente para o setor 

agroindustrial, até o surgimento do MPAgro. Nossos professores 

multidisciplinares nos enriqueceram com seus conteúdos e suas 

experiências, todos muito seguros e convictos, grandes estudiosos 

da cadeia bioenergética e excelentes cientistas e profi ssionais. O 

nível da turma de mestrandos é excelente, contando com grandes 

profi ssionais do setor do agronegócio. Foram 2 anos de convivência 

com pessoas de alto nível, que contribuíram signifi cativamente para o 

fortalecimento do meu networking e também para o estabelecimento 

de novas amizades, algumas delas para o resto da vida.”

Diego Férres

Strategic PMO Manager | CTC

“O MPAgro representou uma oportunidade impar em minha vida 

pessoal e profi ssional, pois como executivo de multinacional 

responsável por uma operação do porte Brasil obter um título de 

Mestre é complicado em nossas agendas. O Projeto e Programa do 

MPAgro me permitiu um balanço adequado entre a vida pessoal, 

profi ssional e academia. Além do título obtido, o programa MPAgro 

ampliou signifi cativamente a minha visão sobre o Agronegócio 

Brasileiro e a importância da matriz energética para o desenvolvimento 

sustentável do Brasil.”

Vilson Antonio Simon

Diretor Presidente | MSD Saúde Animal

“O mestrado MPAgro fornece uma ampla visão das disciplinas que 

impactam a Agroenergia. É de grande valia para os iniciantes e uma 

oportunidade de aprofundamento para os profi ssionais experientes. 

Os professores mesclam a visão acadêmica com o conhecimento 

aplicado no setor. As classes são compostas por alunos com 

formação diversifi cada o que possibilita a troca de informação sob 

ângulos variados e enriquecedores. É um ótimos ambiente para 

ampliar o networking profi ssional com outros líderes e formadores 

de opinião. Pessoalmente, foi um investimento valioso.”

nilson Zaramella Boeta

Diretor Geral | VTT Brasil Ltda / Centro de Pesquisas da Finlândia

DEPOIMEntOS DE 
MEStRES FORMADOS
PELO MPAGRO 
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Centro de Estudos do Agronegócio GVAgro

Rua Itapeva 474, 6º andar

São Paulo, SP

(11) 3799-3645

gvagro@fgv.br

Coordenação do Mestrado Profissional em Agronegócio

(11) 3799-3361/3677

mpagro@fgv.br

eesp.fgv.br/agronegocio

COntAtO

“Segundo Leonardo da Vinci (1452-1519), uma das mais importantes 

figuras do Renascimento, ‘Pouco conhecimento faz com que as pessoas 

se sintam orgulhosas. Muito conhecimento, que se sintam humildes. 

É assim que as espigas sem grãos erguem desdenhosamente a cabeça 

para o Céu, enquanto que as cheias as baixam para a terra, sua mãe’. 

Se você deseja caminhar nesta direção, recomendo fortemente fazer 

o Mestrado  Stricto Sensu em Agronegócios da FGV/EESP, que é um 

poderoso meio de buscar maximizar seu valor e contribuindo assim 

para a maximização do valor da empresa, sociedade e país.”

David Roquetti Filho

Presidente | Câmara Setorial de Insumos Agrícolas e Pecuários da 

Secretaria de Agricultura de São Paulo

Diretor Executivo | ANDA 

Diretor de Departamento | Deagro FIESP


