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Dia 15   
EAESP Humberto L. dos Santos

FGV PROJETOS Guilherme C. Sampaio
DO Silvia A. Coutinho
IDE Fernanda F. Sauerbronn
IDE Breno de Paula A. Cruz

   
Dia 16   

EPGE Afonso Arinos M F. Neto
EBAPE Saulo da C. Fernandes

IDE Marina C. de Almeida
IDE Isabella M. F. Luniere

IDE - SP Carlos Alexandre Ferrari
GOS Eloa do B. Rodrigues

EAESP Paulo Eduardo de C. Lilla
EAESP Ricardo do V. Dellape
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Os resultados dessas frentes de trabalho, aliados à visão da presidência da FGV de 
criar cursos de excelência voltados à formação de profissionais capazes de lidar 
com os desafios da sociedade contemporânea, originaram os cursos do GVLaw, da 
Graduação e do Mestrado, a partir do ano 2000. 
  
Testemunhas oculares daquela época, os atuais diretores Antonio Angarita e Ary 
Oswaldo Mattos Filho relatam suas expectativas em relação ao novo projeto. 
“Criou-se [...] a preocupação em formar advogados de empresa. O Ceped não era 
um curso de graduação, não era um mestrado, mas sim um programa de 
capacitação de advogados de empresa. Foi um programa muito bem planejado, 
com participação de professores de alta qualidade, que possuíam formação em 
universidades estrangeiras”, conta o professor Angarita, em um trecho do livro.  
  
  

   

 

FGV Online é um dos 10 melhores fornecedores de RH do país 
  
Na Pesquisa "Os 100 melhores fornecedores para RH 2010", realizada pela Gestão 
& RH Editora, o FGV Online foi eleito um dos dez melhores fornecedores de RH do 
país. A pesquisa, realizada em âmbito nacional, também classificou o FGV Online 
como a melhor empresa avaliada em seu segmento, Consultoria de Educação a 
Distância. Além de certificados e do selo da pesquisa, os vencedores receberam 
uma estatueta com um “G”, de gestão, durante evento realizado em São Paulo.  
  
Para esta 4ª edição do prêmio, cerca de 350 das maiores empresas foram avaliadas 
em uma votação eletrônica, respondida por profissionais de RH de todo o país, que 
avaliaram a qualidade dos serviços prestados por essas organizações e o seu grau 
de satisfação com esses parceiros. Em 2010, a Fundação Getulio Vargas completa 
15 anos na modalidade de educação a distância, tendo em sua trajetória prêmios 
como esse, que mostra o reconhecimento do mercado por sua atuação de 
excelência 

 

   
CPS lança o estudo A Pequena Grande Década: Crise, 
Cenários e a Nova Classe Média 

  
Em relação ao quinquênio anterior, a recente crise financeira mundial paralisou de 
forma súbita a melhora de diversos indicadores baseados em renda, tais como: 
crescimento, desigualdade , pobreza, o tamanho  da nova classe média  entre 
outros. Essa é uma das conclusões da pesquisa coordenada por Marcelo Neri do 
Centro de Políticas Sociais – CPS. Estes indicadores se deterioraram fortemente em 
janeiro de 2009, havendo desde fevereiro uma gradual recuperação, até que em 
dezembro do mesmo ano os indicadores voltaram ao mesmo lugar do ano que 
passou.  
  
Em 2009, os indicadores ficaram estáveis, o que pode ser considerado um mau 
resultado se comparado aos cinco anos anteriores. Por outro lado, confrontando ao 
ocorrido no resto do mundo, durante esse período, a avaliação é positiva. Neri 
considera “um empate com muitos gols, começamos levando uma goleada, mas 
equilibramos o placar até o fim do ano com sinais de expansão para o futuro”.  
  
De 2003 a 2008, todos os indicadores de renda tiveram melhoras substantivas, 

 

Page 4 of 10SemanaFGV

5/3/2010http://www.fgv.br/marketing/mailmarketing/arq/4874.htm



 

como: crescimento da renda per capita de 5,3% por ano, redução inédita na 
desigualdade, redução de pobreza de 43%, entrada de 32% de pessoas na classe 
média, constituindo o que a pesquisa denominou de  pequena grande década, 
inspirada na obra Era dos Extremos – O Breve Séc. XX, escrita pelo historiador Eric 
Hobsbawm.  
  
Fazendo projeções para 2014, o estudo considera que o cenário é de forte 
expansão social. Por exemplo, só o crescimento das classes A, B e C incorporaria 
outras 36 milhões de pessoas ao mercado consumidor brasileiro, considerando não 
só a expansão das transferências de renda, mas dos empregos formais, e o 
aumento da escolaridade em curso, principalmente se este vier acompanhado de 
melhoras qualitativas. Com base nestas perspectivas, o estudo impõe a seguinte 
reflexão: “Este processo  coroaria dois períodos de cinco anos de crescimento 
inclusivo e sustentável, iniciados depois do fim da recessão de 2003 e da crise 
global de 2009?  Se o período 2010 a 2014 constituir de fato uma nova pequena 
grande década, então, os 11 anos que vão de 2003 a 2014 serão uma grande 
década”. 
  
Acesse a pesquisa no site www.fgv.br/cps/2010 
  
Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Marcelo Neri fala sobre os desafios 
brasileiros nas políticas sociais. Leia na íntegra a reportagem. 
  

   

 

CTS da FGV DIREITO RIO participa de reunião na Presidência 
da República sobre Plano Nacional de Banda Larga 

  
O Centro de Tecnologia e Sociedade (CTS) da FGV DIREITO RIO, representado pelo 
coordenador adjunto, o professor Carlos Affonso Pereira de Souza, participou  de 
reunião, no dia 9 de fevereiro, na Presidência da República, para debater sobre a 
implementação do Plano Nacional de Banda Larga (PNBL). 
  
À convite do assessor especial da Presidência da República para Inclusão Digital, 
Nelson Fujimoto, participaram também da reunião representantes de lan-houses 
(centros públicos de acesso pago à internet) de todo o País, com o objetivo de se 
discutir o impacto do novo plano de banda larga na operação desses centros de 
acesso coletivo. 
  
Durante a reunião, além de participar do debate sobre as lan-houses, foco do 
projeto desenvolvido pelo CTS, para estimular a formalização e incentivar a inclusão 
digital, foram traçados pontos de contato entre o PNBL e o processo de criação de 
um Marco Civil para a internet brasileira, iniciativa esta comandada pelo Ministério 
da Justiça com o apoio do CTS. 

 

   

 

Direito GV organiza workshop de negociação 
  
De 22 a 25 de fevereiro, a Direito GV recebe a professora Lynn Cohn, da 
Universidade de Northwestern (EUA), que irá ministrar um curso de negociação 
para alunos e professores interessados em ampliar suas habilidades na resolução 
de conflitos. O encontro inaugura a série de visitas de professores estrangeiros à 
Escola, organizados pela Coordenadoria de Relações Internacionais, sob a 
responsabilidade da professora Maria Lucia Pádua Lima.  
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