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Neste semestre, a Fundação Getúlio Vagas (FGV) consolida a recém-inaugurada unidade na 
Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, na Zona Sul de São Paulo, oferecendo dois novos MBAs 
e 10 novos cursos de curta duração. Esta sede é um passo da instituição para acompanhar a 
"migração" dos grandes executivos para a região. 
 
O destaque entre os novos cursos é o MBA em Gestão de Ativos Financeiros, voltado para 
quem deseja aprender a administrar dinheiro de modo prático. O diferencial é que os alunos 
poderão desenvolver seus conhecimentos com o apoio de uma plataforma eletrônica, que 
simula o mercado e diversas situações financeiras reais. 
 
O curso difere da outra novidade, o MBA Especialista em Finanças, que possui conteúdo mais 
teórico. O módulo fornece ao aluno formação em finanças, com teoria e aplicações nas áreas 
de gestão de portfólios, precificação de ativos, derivativos, avaliação de ativos, gerenciamento 
de risco, governança corporativa, fusões e aquisições e private equity, entre outros assuntos. 
 
No total, a FGV Berrini está com inscrições abertas para nove MBAs. Além dos já mencionados, 
há ainda os cursos Administração de Empresas, Gestão de Mercado, Gestão de Negócios, 
Gestão de Projetos, Tecnologia da Informação, Gestão Financeira de Empresas e Jornalismo 
Investigativo e Realidade Brasileira. A carga horária varia de 432 a 612 horas. 
 
Além do programa de longa duração, a FGV Berrini oferece também dez novos cursos de curta 
duração, chamados GVPEC, nas áreas de administração geral e estratégia, direito, finanças e 
controladoria, gestão ambiental, gestão de pessoas, marketing e vendas e, por fim, negócios 
internacionais e comércio exterior. A carga horária de varia de 48 a 128 horas. 
 
Entre os destaque do GVPEC está o curso Liderança para Jovens Talentos, voltado para 
executivos em início de carreira. Nele, os participantes serão orientados a estabelecer um 
programa individual de desenvolvimento. Para os diretores de empresas, negociadores e 
especialistas em falência e recuperação, uma opção é o curso Estratégia para Recuperação de 
Empresas. Por meio da participação de diferentes instrutores especialistas e de discussão de 
casos reais, o curso estabelece uma reflexão sobre a superação de situações de crise 
econômico-financeira. 
 
Os profissionais que estão se preparando para ocupar cargo gerencial em recursos humanos 
podem optar pelo curso Administração de Recursos Humanos. Segundo o coordenador do 
GVPEC, António Dal Fabbro, esse é o curso mais procurado. "O departamento de pessoas era 
considerado opressivo há alguns anos. Hoje, a visão geral é que o RH desenvolve a equipe e 
promove qualificação", diz. 
 
Dal Fabbro conta que a escolha da localização da nova sede da Fundação, inaugurada em 
agosto do ano passado, foi referendada por um estudo e pela vontade dos alunos. "As 
instalações nas avenidas Nove de Julho e Paulista não conseguiam mais atender a demanda da 
maioria dos executivos paulistanos pelos nossos cursos, já que muitas empresas estão 
sediadas na região da Berrini", explica. 
 
Segundo Paulo Lemos, superintendente do FGV Management de São Paulo, a região reúne 
grande empresas, o que permite à instituição, na nova sede, se dedicar aos executivos e 
profissionais que ocupam o topo da hierarquia corporativa. "A missão da Fundação é contribuir 
com o desenvolvimento do Brasil. E isso é feito criando uma elite executiva em São Paulo, Rio 
de Janeiro e Brasília, além de levar conhecimento a outras regiões", conclui. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13, 14 e 15 fev. 2009, Especial Escolas de 
Negócios e MBAs, p. F1-F4. 
 


