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Fundada durante a Segunda Guerra Mundial para formar profissionais especializados em 
administração pública que ajudassem o governo a traçar políticas de desenvolvimento – quando 
era muito mais pesada a mão do Estado na economia –, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), do Rio, 
está virando uma página. Agora, a prioridade é trabalhar pela formação de um punhado de 
cérebros capazes de pensar o futuro.  
 
Para isso limitou drásticamente o número de vagas nos cursos de graduação, introduzindo novos 
métodos e conceitos curriculares com o objetivo de formar profissionais com habilidades 
suficientes para criar programas de planejamento estratégico que possibilitem ao Brasil um 
crescimento sustentável dentro dos próximos anos. Só que dentro das regras vigentes em um 
mundo globalizado, extremamente competitivo, e com menor interferência do Estado na 
economia.  
 
E isso é quase uma obsessão para Carlos Ivan Simonsen Leal, na presidência da FGV desde 2000. 
"Não queremos formar gênios, mas gente altamente qualificada", diz ele. Sobrinho de Mario 
Henrique Simonsen – o culto e liberal ex-ministro da Fazenda (de Ernesto Geisel) e do 
Planejamento (de João Figueiredo) –, herdou do tio a irredutível crença em que só com 
planejamento o País pode tornar-se uma potência, uma das formas para se estreitar o imenso 
fosso das desigualdades sociais e econômicas.  
 
Ele defende sua posição citando experiências do passado. "Depois que Roberto Campos fez o 
ajuste fiscal após 1964" - ano em que começou a ditadura militar que durou 15 anos -, "o País 
passou a crescer seguidamente, sempre a elevadas taxas. Houve um planejamento que 
possibilitou isso".  
 
Números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) dão porto seguro a afirmação. 
Entre 1970 e 1980, o crescimento médio real do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro foi da 
ordem de 129%, ou uma taxa média de expansão ao ano de 8,64%. Na década seguinte, com o 
planejamento riscado das decisões, o Brasil não cresceu mais do que 15,48%, o que dá um 
avanço médio anual de acanhado 1,45%. Não por acaso, esse período ficou conhecido como a 
década perdida."O Brasil deixou de fazer planejamento. As pessoas que ainda sabem fazer isso 
estão envelhecendo. Temos que passar esse conhecimento, com risco de que ele se perca", diz 
Simonsen Leal. E acrescenta que depois de longo período ausente na formulação de políticas 
econômicas há uma sinalização, no governo Lula, de que o planejamento estratégico volta a ser 
pensado como instrumento eficaz para o desenvolvimento.  
 
O que é bom para a estratégia da FGV. Para seu presidente, as medidas que o novo governo vem 
tomando têm seguido grande coerência. "Não se arruma vários anos em poucos meses", comenta, 
em alusão às fortes pressões pela queda dos juros. "Todo mundo quer isso, até o presidente do 
Banco Central. Só que em economia, se um botão for apertado na hora errada, vai tudo por água 
abaixo".  
 
Formar cérebros capazes de dar subsídios à formulação de políticas de médio e longo prazo 
reduziria esses riscos, confia Simonsen Leal. Isso explica a extrema rigidez com o número de 
vagas que a FGV abre anualmente para os cursos de mestrado de Administração e Economia - no 
Rio são 50 e em São Paulo 200 para cada um.  
 
"Se conseguirmos tirar dois ou três com capacidade para formular políticas de desenvolvimento, 
já me dou por satisfeito. Estamos em busca de qualidade e não de quantidade", explica Simonsen 
Leal que não esconde a sua preocupação com a contínua queda na qualidade do ensino no Brasil. 
"A inteligência é a mesma. Mas sentimos que os alunos que nos chegam hoje, mesmo os das 
escolas mais conceituadas, tem limitações. O que era mais raro anos atrás".  



A FGV, conhecida pelos seus cursos de administração de empresas, está fechando o cerco sobre o 
conhecimento. Em 2005 começará a primeira turma de graduação para o curso de Ciências 
Sociais, no Rio, que já oferece cursos de extensão também para Direito. A decisão de criar o novo 
curso já foi tomada pela direção da Fundação, que aguarda apenas a aprovação do Ministério da 
Educação.  
 
"Para um bom planejamento estratégico, é essencial que se possua o conhecimento social, além 
de sólida formação em Administração, Economia e Direito", defende Simonsen Leal.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 jun. 2003. 


