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Instituição une escolas de administração e economia no Rio e redireciona seus MBAs. 
 
Com uma imagem um tanto arranhada nos últimos anos, depois da proliferação de MBAs em todo 
o país, a Fundação Getúlio Vargas está mudando sua estrutura no Rio de Janeiro para manter a 
sua tradicional qualidade nos cursos de pós-graduação.  
 
A FGV está atacando em duas frentes: unificou as duas escolas do Rio (EBAPE, de administração, 
e EPGE, de economia), que estão sob o programa FGV Management, e dividiu melhor o público 
dos cursos de especialização, criando, além do MBA, um programa para jovens recém-formados 
(FGV Executivo Jr.) e outro para altos executivos (FGV CEO).  
 
Com as duas escolas trabalhando sob a mesma coordenação, a FGV Management pretende 
gerenciar de forma mais centralizada seus cursos, já que a instituição carioca prepara a 
programação e estrutura de cursos em 56 diferentes cidades do país. "Com a bipolaridade da 
EBAPE e EPGE, havia até mesmo uma competição danosa entre elas", explica o diretor executivo 
do FGV Management, Ricardo Spinelli de Carvalho.  
 
Até o início dos anos 90, a FGV era mantida por um orçamento do governo federal. No governo 
Collor, no entanto, a instituição deixou de receber essa verba e teve de gerar seus próprios 
recursos. A forma que a FGV encontrou para isso à época foi aumentar em massa o número de 
cursos de pós-graduação lato sensu. Mas essa rápida expansão foi feita de forma desordenada, 
explica Spinelli, e precisou ser revista nos últimos anos. Alguns convênios foram desfeitos e os 
cursos passaram por um controle mais intenso de qualidade.  
 
Mas as grandes mudanças estão aflorando agora. A divisão dos cursos de especialização de 
acordo com o nível profissional dos alunos é um grande passo.  
 
Como a FGV Management leva seus MBAs para dezenas de cidades, através de parceiros 
conveniados, as turmas acabavam misturando profissionais de níveis muito diferentes e gerando 
uma certa insatisfação com o programa. "O fato de a FGV estar em todo o Brasil é 
importantíssimo, até pelo lado social de sair do eixo Rio-São Paulo. Mas realmente a qualidade no 
passado andou deixando a desejar", admite o diretor da instituição. "Tudo o que estou fazendo 
agora é para mudar essa imagem."  
 
Os cursos foram esquematizados de acordo com a pirâmide gerencial, divididos em diferentes 
segmentos do mercado de profissionais de administração de empresas privadas, públicas e do 
terceiro setor. O Executivo Jr. é uma pós em administração voltada para jovens recém-formados, 
que fizeram graduação em outras áreas mas querem se especializar em administração. Ele tem a 
mesma linha do tradicional Curso de Especialização em Administração para Graduados (CEAG), da 
Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP) da FGV, que tem uma administração 
independente.  
 
O outro novo programa, realizado em parceria com a Universidade de Columbia, nos Estados 
Unidos, e o IMD, da Suíça, é direcionado especialmente para CEOs.  
 
Os MBAs, com essas mudanças, deverão conseguir captar apenas o seu público-alvo: profissionais 
de nível gerencial, na faixa dos 30 anos, que já possuem alguns anos de experiência. "Agora 
entramos em um nível que parece ser o mais adequado. Essa é a nossa revolução aqui dentro", 
afirma Spinelli. 
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