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Criada  em  abril de 1952, a Escola Brasileira de 
Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio 
Vargas (FGV EBAPE) tem desempenhado importante papel 
na formação de quadros universitários e governamentais 
no Brasil e em outros países da América do Sul e África.

Nova Sede

Em março de 2017, a FGV realizou a inauguração da sede exclusiva da Escola Brasileira 

de Administração Pública e de Empresas (EBAPE), o Edifício Ministro Roberto Campos. 

Com área total de 5.400 m2, as novas instalações possuem três pavimentos e subsolo, 

composto de salas de aula convencionais, auditórios, laboratório de informática, salas 

para metodologia de ensino PBL (Problem Based Learning), espaços de estudo em grupo  

e áreas de convivência de alunos, bem como o espaço técnico-administrativo da escola.  

O prédio tem capacidade máxima para 616 alunos, além de 120 lugares para estudo em grupo.



A EBAPE estimula a cooperação 

interinstitucional e programas de 

intercâmbio. 

Ao longo dos anos, esses programas 

incentivam o desenvolvimento de  

pesquisas conjuntas e projetos de 

assessoria técnica com outras Escolas de 

Administração.

Desde seu início, ministra cursos de administração 
em nível de pós-graduação e especialização, 
bem como mantém um amplo programa de 
pesquisas e consultoria técnica a empresas  
e entidades do governo.



AVALIAÇÃO DO MEC

A FGV EBAPE pertence ao seleto grupo das melhores Escolas do país. Como melhor Faculdade de 

Administração do Brasil está também em 3º lugar nacional como uma das melhores instituições de 

ensino superior, segundo o último Índice Geral de Cursos (IGC), divulgado em dezembro de 2015, pelo 

Ministério da Educação (MEC).  

Nota máxima 5, de acordo com a avaliação do IGC.

Fonte: Índice Geral de Cursos (IGC) em 2015 – MEC (Ministério da Educação) 

Mestrado Executivo em Gestão Empresarial: avaliado pela CAPES com  

conceito 5 (cinco), nota máxima para cursos de nível profissional.

Melhor Faculdade de Administração do Brasil e 3º lugar no 
ranking geral

Nota CAPES  
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior)
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ACREDITAÇÃO INTERNACIONAL

A FGV EBAPE possui as certificações internacionais EQUIS/EFMD (European Foundation for Mana-

gement Development), órgão internacional que avalia instituições de ensino de administração, sendo 

concedido apenas a instituições que atendem os mais exigentes padrões internacionais de qualidade 

em ensino e pesquisa, e também ICAPA (International Commission on Accreditation of Public Adminis-

tration Education and Training), instituição responsável pelo credenciamento de programas de educa-

ção e formação em administração pública de acordo com as normas do Conselho de Administração da 

International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA).
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O MESTRADO

O Mestrado Executivo em Gestão Empresarial 

da FGV EBAPE, nível profissional, é um progra-

ma de pós-graduação stricto sensu altamente 

qualificado que busca contribuir para a forma-

ção e o desenvolvimento de profissionais no 

campo da administração de empresas que pos-

sam agregar valor à atividade empresarial atra-

vés da construção e aplicação do conhecimen-

to. Recomendado pela CAPES com conceito 5 

(cinco), nota máxima para mestrados profissio-

nais, o curso confere titulação de Mestre aos 

seus graduados.

“Educando líderes para as 
empresas e a sociedade.”

PÚBLICO ALVO
Destina-se a gestores e executivos com 

potencial de crescimento na carreira.  

Valoriza-se a experiência profissional na área 

administrativa gerencial.

OBJETIVO
O objetivo do programa é formar lideranças nos 

diversos setores brasileiros, possibilitando aos 

novos mestres prestar consultoria, exercer fun-

ções de direção ou gerência de alto nível, bem 

como avançar na carreira acadêmica (habilita-

ção para docência). 

Turma Intensiva
Esta modalidade tem a mesma estrutura curricu-

lar da turma regular, com exceção do calendário e 

disposição da carga horária. Neste caso, as disci-

plinas são ministradas em 12 ciclos concentrados 

com duração de 3 dias (5ª feira a sábado) na FGV/

Botafogo e intervalos de aproximadamente 5 se-

manas. As aulas têm início em agosto de cada ano 

sendo uma oportunidade para as pessoas que re-

sidem e trabalham fora da cidade do Rio de Janei-

ro, pois o programa permite que os alunos de ou-

tras localidades possam conciliar suas atividades 

profissionais com as atividades do curso. 

Turma Regular
O curso é oferecido no período noturno em 22 

meses com aprovação da defesa do Trabalho  

Final de Curso. As aulas têm início em feverei-

ro de cada ano, tendo sua estrutura curricular  

dividida em trimestres.

Programação: calendário trimestral – aulas pre-

senciais de 2 a 3 vezes por semana das 18:30h as 

21:45h na FGV Botafogo/RJ;

Duração total do curso: 22 meses;

Diploma obtido no final do curso: Mestre em 

Administração

Programação: 12 ciclos letivos (total); de 5º feira 

à sábado na FGV Botafogo/RJ com aulas presen-

ciais complementadas por atividades obrigató-

rias extraclasse; Intervalo entre os encontros pre-

senciais: aproximadamente 5 semanas;

Duração total do curso: 17 meses (incluindo 
defesa do trabalho final); 

Diploma obtido no final do curso: Mestre em 
Administração

O MEX APRESENTA DUAS MODALIDADES 
DE TURMAS:



A ESTRUTURA

O Mestrado Executivo em Gestão Empresarial 

é desenvolvido por meio de aulas expositivas, 

seminários e trabalhos em grupo, com o supor-

te de recursos audiovisuais e multimídia. Dada 

a ênfase na aplicação prática dos conhecimen-

tos, grande parte do trabalho nasce do debate e 

da troca de experiências entre os participantes. 

Essa metodologia parte da premissa de que os 

alunos são agentes ativos em seu processo de 

aprendizagem, com objetivos próprios e co-res-

ponsáveis pela qualidade do produto final. 

Os alunos têm acesso as principais bases de 

dados e indexadores, disponibilizados na FGV 

ou por conexão remota, tais como: Portal de 

Periódicos Capes, JSTOR, Ebsco, West Law, 

Heinonline, Vlex, Lexis Nexis, International En-

cyclopedia of the Social & Behavioral Science 

(Science Direct), Proquest Dissertations & The-

ses, Thomson Reuters, Bloomberg, Economáti-

ca, Compustat Global,   e, oferece também, o 

Dicionário Houaiss e o CAPES WEB TV, um ca-

nal que veicula conteúdo noticioso dentro dos 

campus universitários e promove treinamento 

de usuários do Portal Periódicos Capes. 

EXCELÊNCIA ACADÊMICA

Formado somente por doutores, 

destaca-se pelo alto nível de excelência aca-

dêmica, com participação em importantes 

congressos e projetos de pesquisas. Eles são 

responsáveis pela publicação de artigos e peri-

ódicos nacionais e internacionais, bem como na 

coordenação de projetos, que são referências 

em produções técnicas e científicas. 

Além do acesso as principais bases de dados na-

cionais e internacionais, a FGV EBAPE disponi-

biliza aos seus alunos e professores as assinatu-

ras exclusivas de duas grandes bases de dados: 

a Harvard Business School (HBS) e o Financial 

Times (FT). A primeira permite acesso a todos 

os materiais produzidos pela editora e outras 

clearing houses associadas (casos, teaching no-

tes, artigos, simulações, cursos online, capítulos, 

etc) tanto para o professor como para os alunos. 

A segunda oferece acesso digital ao conteúdo 

completo do conceituado jornal internacional de 

negócios Financial times, incluindo os casos dis-

ponibilizados por eles. O uso de métodos ativos 

e centrados no participante (casos, simulações) 

é fortemente incentivado pela Escola, princi-

palmente no caso dos Mestrados Profissionais.

“Formado somente por 
doutores, destaca-se  

pelo alto nível de 
excelência acadêmica.”

DIFERENCIAIS



STRICTO SENSU HABILITAÇÃO 
PARA DOCÊNCIA
 

Trata-se de uma pós-graduação stricto sensu, 

submetido à avaliação periódica pela CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior) com a característica de ser 

um curso de tempo parcial, permitindo que o 

mestrando possa conciliá-lo com sua atividade 

profissional e possibilitando a transferência de 

conhecimentos para as organizações e socieda-

de. Confere ao aluno graduado título de MES-

TRE EM ADMINSTRAÇÃO, possibilitando ao 

mestrando seguir carreira acadêmica no campo 

da administração, após a conclusão do curso.

TUTORIA – INTEGRAÇÃO DO 
MEX COM A GRADUAÇÃO  

Esta iniciativa do curso estabeleceu uma exce-

lente oportunidade de integração entre progra-

mas e possibilitou o aprimoramento das habi-

lidades relacionadas à docência por parte dos 

alunos do MEX. Os alunos são estimulados a 

participarem, por meio de processo seletivo in-

terno, como tutores em disciplinas específicas 

da Graduação da FGV EBAPE.

NETWORKING

O aluno do Mestrado Executivo constrói uma 

rede de contatos com seus colegas, em geral 

executivos nas principais organizações brasi-

leiras e estrangeiras, que permitirá um valioso 

intercâmbio de know-how para o seu desenvol-

vimento futuro, na formação de alianças e opor-

tunidades de negócios.

PRODUÇÃO CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICA DOS  DISCENTES

Sempre direcionado pela sintonia com os no-

vos desafios da administração contemporânea 

e pelo rigor acadêmico, o programa também se 

notabiliza pelo incentivo ao corpo discente na 

realização de intercâmbios com instituições de 

ensino e pesquisa parceiras da FGV EBAPE, na 

publicação acadêmica em periódicos da área e 

no estímulo à participação em congressos na-

cionais e internacionais.

Certificada internacionalmente por dois importantes órgãos de avaliação institucional, a EQUIS/EFMD 

(European Foundation for Management Development) e a ICAPA (International Commission on Accre-

ditation of Public Administration Education and Training), a FGV EBAPE possui diversos Programas de 

Intercâmbio de curta e média duração, onde o aluno tem a chance de estudar no exterior durante a 

vigência de seu curso, nas melhores escolas de negócios que fazem parte da rede de parcerias da FGV 

EBAPE e ainda aproveitar seus créditos no programa. É uma oportunidade de estudar no exterior e 

continuar pagando a mensalidade normalmente aqui no Brasil, sem acréscimo ou despesas extras* na 

instituição de ensino.

Os cursos de mestrados da FGV EBAPE possuem também o programa Visiting Professor. Esta ativida-

de recebe professores de universidades estrangeiras conveniadas à EBAPE para seminários, oficinas, 

palestras e disciplinas que são ofertadas aos alunos na própria escola. 

* acomodação, alimentação, deslocamento, passagens aéreas e despesas pessoais são de responsabilidade do aluno

** Os módulos internacionais são desenvolvidos pelo departamento de Relações Internacionais da FGV EBAPE.  

Para informações adicionais: http://ebape.fgv.br/internacional/quero-estudar-fora/apresentacao

INTERNACIONALIZAÇÃO

TIPOS DE MÓDULOS**

SHORT PROGRAMS 

5, 15 ou 30 dias

CONVENCIONAIS 

3 ou 6 meses



SHORT PROGRAMS
MESTRADOS PROFISSIONAIS

Moore Executive Intl. Business Immersion 
Program

Módulo de 5 dias realizado pelos alunos do MEX 
em janeiro/2015 na Darla Moore School of Busi-
ness, USC, EUA.

Summer School ESADE 

Modulo de 5 dias realizado pelos alunos do 
MEX e MAP em julho/2016 na ESADE Business 
School, Barcelona.

El Modelo Chileno de Desarrollo

Modulo de 5 dias realizado pelos alunos do MEX 
e MAP em Jan/2016 na Universidad de Chile, 
Santiago.

Summer School Lisbon

Modulo de 5 dias realizado pelos alunos do 
MEX e MAP em julho/2015 na Universidade 
Catolica Portuguesa, Lisboa.

Doing Business in USA

Modulo de 5 dias realizado pelos alunos do 
MEX e MAP em Jan/2017 na Rutgers University, 
NJ/NY - EUA. 

International Immersion Program 2017 

Módulo de 5 dias realizado pelos alunos do 
MEX e MAP em julho/2017 na ESADE Business 
School, Barcelona. 

Módulo Internacional ISCTE – EBAPE 

Módulo de 5 dias realizado pelos alunos do 
MEX e MAP em julho/2017 no ISCTE, Lisboa, 
Portugal. 

Módulos intensivos com a equivalência de 1 ou 2 créditos. 

O aluno poderá acumular até 4 créditos em módulos internacionais durante a vigência do curso.* 

*As coordenações dos mestrados são responsáveis pela divulgação 

destes módulos, bem como os critérios de elegibilidade dos alunos.



University of Cape Town, Graduate School of Business  

Pforzheim University | EBS Business School, Wiesbaden | Frankfurt School of Finance 

and Management | Julius Maximilian University of Wuerzburg

Universidad de San Andrés, Buenos Aires | Universidad Nacional de Quilmes |  

Universidad Torcuato di Tella UTDT 

W.U Vienna University of Economics and Business 

McGill University 

Universidad Del Rosario, Bogotá 

Copenhagen Business School 

IE Business School 

Cornell University | University of South Carolina | Emory University

EM Strasbourg Business School | Audencia Nantes School of Management | EDHEC 

Business School, Lille | ESIEE Management, Paris | ESSEC Business School, Paris | 

ESC Rennes School of Business | European School of Management, ESCP-EAP-Paris | 

Sciences Po Paris | Sciences Po Lille | Université Paris Dauphine

Universiteit Van Amsterdam | Tilburg University  

CEU Business School 

Indian Institute of Management, Calcutta 

Tel Aviv University, The Leon Recanati Graduate School of Business Administration 

Università Commerciale Luigi Bocconi, Milão | LUISS Guido Carli, Roma

Hiroshima University of Economics 

Instituto Tecnológico de Monterrey – ITAM | ITESM – Tecnológico de Monterrey

BI Norwegian School of Management  

Universidade ESAN, Lima

SGH Warsaw School of Economics, Varsóvia 

Universidade Católica Portuguesa – Católica Lisbon School of Business and Econo-

mics | ISCTE – IUL Instituto Universitário de Lisboa | Instituto Superior de Economia 

e Gestão - ISEG – Lisboa | Universidade de Coimbra | Universidade Nova de Lisboa

Lancaster University Management School | University of Bristol

IDHEAP (The Swiss Graduate School of Public Administration) Zhaw School of Mana-

gement and Law 

ESCOLAS INTERNACIONAIS
PARCEIRAS DA FGV EBAPE

ÁFRICA DO SUL

ALEMANHA

ARGENTINA

ÁUSTRIA

CANADÁ

COLÔMBIA 

DINAMARCA 

ESPANHA 

ESTADOS UNIDOS

FRANÇA

HOLANDA 

HUNGRIA 

ÍNDIA 

ISRAEL

ITÁLIA

JAPÃO 

MEXICO

NORUEGA

PERU

POLÔNIA

PORTUGAL

REINO UNIDO

SUÍÇA

“Figurando por oito 
anos consecutivos entre 
os melhores do mundo.”

REFERÊNCIA NACIONAL E 
INTERNACIONAL DA FGV 

Figurando por oito anos consecutivos entre os melhores do mundo, a Fundação Getulio Vargas (FGV) 

se manteve em 1º lugar entre os think tanks (“centros de conhecimento”) da América Latina, segundo 

o Global Go To Think Tanks Index Report 2014, realizado pela Universidade da Pensilvânia e divulgado 

em janeiro de 2015. A atuação da FGV no estudo, análise e elaboração de pesquisas e políticas públicas 

faz com que a instituição seja um reconhecido think tank, contribuindo para a inserção do Brasil no 

cenário internacional.

Nesta edição, a FGV alcançou sua melhor posição, passando do 18º lugar para o 13º no mundo. No 

ranking, a Fundação aparece ainda entre os melhores think tanks nas áreas de Políticas sociais, Po-

líticas econômicas, Social media, Relações Externas, Internet, Melhor gestão, Melhor colaboração 

institucional com demais think tanks, entre outras.

Os think tanks têm como principal objetivo a produção de pesquisas para analisar políticas 

públicas, resolver seus impasses, encontrar soluções inovadoras, além de promover o 

progresso do conhecimento e debates junto à sociedade e, por isso, estão se tornando 

cada vez mais importantes no cenário global.



COMPORTAMENTO E GESTÃO 

ESTRATÉGICA DE PESSOAS

Esta linha busca investigar a dinâmica do com-

portamento do indivíduo e as relações e inte-

rações entre indivíduos nas organizações. Com-

preende o estudo dos impactos das políticas e 

práticas de gestão de pessoas e relações de tra-

balho nas organizações, bem como seu alinha-

mento com a estratégia organizacional. Investi-

ga a gestão de intangíveis organizacionais, tais 

como cultura, liderança, relações de confiança, 

como uma competência estratégica e vantagem 

LINHAS DE PESQUISA

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 

Esta linha busca analisar proces-

sos e intervenções que visam à al-

teração da relação da organização com o mer-

cado e a sociedade. Estudos sobre a formação 

e gerenciamento de alianças estratégicas, par-

cerias, fusões & aquisições, e processos de in-

ternacionalização. Análise sobre o impacto das 

estratégias e dos fenômenos mercadológicos no 

desempenho das organizações. Além disso, visa 

o estudo do processo de formulação e implan-

tação de inovações gerenciais e tecnológicas. 

Envolve outras áreas como empreendedorismo, 

inovação, governança, marketing, sistemas de 

informação, internacionalização, processos de 

negócios, estratégia e tomada de decisão.

FINANÇAS EMPRESARIAIS 
E CONTABILIDADE

Esta linha abrange estudos e pesquisas volta-

dos aos aspectos conceituais e/ou empíricos re-

lativos à elaboração, divulgação e utilização de 

informação econômico-financeira em decisões 

de alocação de recursos, bem como ao ensino e 

desenvolvimento de competências necessárias 

a essas ações. Desdobra-se em: Auditoria; Con-

tabilidade Societária; Finanças Corporativas; 

Valuation; Gestão de Riscos; Julgamento e To-

mada de Decisão em Finanças e Contabilidade; 

Métodos Quantitativos Aplicados a Finanças e 

Contabilidade; Regulação, Fraude e Manipula-

ção da Informação.

competitiva. Busca analisar as relações entre as 

áreas de relações de trabalho e gestão e pesso-

as, bem como sua ligação com a responsabili-

dade social das empresas. Envolve as áreas de 

pessoas, estrutura, processos e comportamento 

organizacional.

“Estudos e pesquisas voltados  
aos aspectos conceituais e/ou  

empíricos relativos à elaboração,  
divulgação e utilização de  

informação econômico-financeira.”

  
“O aluno deverá cursar 4 disciplinas  

obrigatórias e, pelo menos, 8 eletivas”

GRADE DE 
DISCIPLINAS

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS

• Comportamento nas Organizações

• Estratégia de Empresas 

• Estruturas e Processos Organizacionais

• Metodologia de Pesquisa

DISCIPLINAS 
ELETIVAS*

Algumas das disciplinas disponibilizadas:

• Advanced Consumer Behavior (DD) 

• Analise Quantitativa para Decisão Empresarial 
• Análises de Demonstrações Financeiras

• Antropologia do Consumo

• Banking & Financial Intermediation (DD) 

• Blockchain, Bitcoin e Tecnologias associadas

• Competitividade Setorial 

• Cross Cultural Management (DD) 

• Economics of Business & Markets (DD) 

• Estratégia, Sociedade e Governo

• Estratégias de Ensino

• Estratégias Globais

• Finanças Corporativas

• Gestão da Cultura Organizacional

• Gestão da Inovação

• Gestão de Ativos: Conceitos e Praticas

• Gestão de Marketing

• Gestão de Operações

• Gestão de Produtos e Marcas

• Gestão de Projetos 

• Gestão Estratégica da Informação

• Governança Corporativa

• Marketing Analítico Pratico 

• Negociação e Resolução de Conflitos

• Pesquisa Qualitativa aplicada à Administração

• Responsabilidade Social Corporativa

• Teoria Organizacional, Paradoxos e Mudanças

** As disciplinas eletivas serão oferecidas de acordo com a disponi-

bilidade do corpo docente e o número de alunos interessados.



CORPO DOCENTE
ALEXANDRE FARIA 
PhD em Administração de Empresas, University of Warwick,  
Inglaterra

ALEXANDRE LINHARES
Doutor em Pesquisa Operacional, INPE

ÁLVARO CYRINO
Doutor em Estratégia e Política de Empresas, École des  
Hautes Études Commerciales, França

CARMEM MIGUELES
Doutora em Sociologia das Organizações, Universidade de 
Sophia, Tóquio

DIEGO DE FAVERI PEREIRA LIMA 
Doutor em Administração, FGV EBAPE

EDUARDO B. ANDRADE
PhD em Marketing, University of Florida, USA

FABIO CALDIERARO
PhD em Marketing, University of Florida, USA

FATIMA BAYMA DE OLIVEIRA
Doutora em Educação, UFRJ

FILIPE SOBRAL
Doutor em Gestão de Empresas, Universidade de Coimbra, 
Portugal e Doutor em Administração, FGV EBAPE

FLAVIO VASCONCELOS 
Doutor em Administração, École des Hautes Études  
Commerciales, França 

HELIO ARTHUR IRIGARAY
Doutor em Administração, FGV EAESP

ISABELLA VASCONCELOS
Doutora em Administração École des Hautes Études  
Commerciales, França e FGV EAESP

ISHANI AGGARWAL 
Ph.D em Comportamento e Teoria Organizacional, Tepper 
School of Business, EUA

ISTVAN KAROLY KASZNAR
PhD em Administração de Empresas, California Coast  
University, EUA

JOAQUIM RUBENS FONTES FILHO
Doutor em Administração, FGV EBAPE

LARS NORDEN 
Doutor em Administração de Empresas, Universidade de 
Mannheim, Alemanha

LUIZ ANTONIO JOIA
Doutor em Engenharia de Produção, COPPE/UFRJ

MARCO TULIO ZANINI
Doutor em Gestão, Universidade de Magdeburg, Alemanha

MARCOS LOPEZ REGO
Doutor em Administração, IAG/PUC-RJ

PAULO N. FIGUEIREDO
PhD em Gestão da Tecnologia e Inovação, SPRU, University 
of Sussex, Reino Unido

RICARDO LOPES CARDOSO
Doutor em Controladoria e Contabilidade, FEA-USP

RICARDO SARMENTO COSTA
Doutor em Engenharia de Produção, COPPE/UFRJ

RONALDO PARENTE
PhD em Estratégia e Negócios Internacionais, Temple 
University, EUA

ANA PAULA BORGES 
Doutora em Administração, FGV EBAPE

JOSÉ MAURO NUNES
Doutor em Psicologia, PUC-RJ

LUIZ GUSTAVO MEDEIROS BARBOSA 
Ph.D. pela University of Nottingham, Reino Unido

MAURO COUTO SOARES PINTO
Doutor em Administração, IAG/PUC-RJ

MARISOL RODRIGUEZ GOIA
Doutora em Antropologia Urbana, Universitat 
Rovira i Virgili, Espanha

PROFESSORES 
COLABORADORES



“A minha participação no Mestrado Executivo 

em Gestão Empresarial foi determinante na mi-

nha formação profissional não somente em fun-

ção da elevada qualidade do seu conteúdo teó-

rico, mas também pela ousadia da FGV EBAPE 

em propor um programa stricto sensu com viés 

prático, com a priorização dos debates e com a 

oportunização de espaços para que as trocas de 

experiências entre os participantes e professores 

pudessem ocorrer e agregar real valor. A EBAPE 

legitima, valoriza e consolida o esforço, a dedi-

cação e a energia que são imprescindíveis para o 

sucesso de um programa de Mestrado, desper-

tando nos participantes a inquietude diante das 

suas crenças e a paixão pela busca e pela gera-

ção de novos conhecimentos”.

  

 

CARLOS OGLIARI
HR & Corporate Affairs VP - Volvo Group

Ex-aluno do Mestrado Profissional em Gestão Empresarial

DEPOIMENTOSDIREÇÃO 

DIRETOR DA FGV EBAPE

Prof. Flavio Vasconcelos

 

VICE-DIRETOR DA FGV EBAPE

Prof. Alvaro Cyrino

COORDENAÇÃO ACADÊMICA

Prof. Joaquim Rubens Fontes Filho

COORDENAÇÃO ADJUNTA

Prof. Roberto da Costa Pimenta



“O formato do Mestrado Executivo da FGV 

EBAPE foi perfeito para que eu pudesse estu-

dar com o rigor acadêmico da melhor escola de 

administração do país, sem ter que interromper 

minhas atividades profissionais. Um dos aspec-

tos que fizeram a diferença foi o de desenvolver 

ainda mais uma visão holística e ampla sobre os 

assuntos que lidamos profissionalmente. Isso faz 

a diferença entre ser capaz de criar as melhores 

práticas, ou adaptá-las ao contexto, ao invés de 

simplesmente usar receitas pré-fabricadas”.

JOÃO HENRIQUE SARAVIA
Diretor de Suprimentos do Rio 2016 - Comitê Or-

ganizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos

Ex-aluno do Mestrado Executivo em Gestão Empresarial 

“Ser capaz de criar as 
melhores práticas, ou 

adaptá-las ao contexto, ao 
invés de simplesmente usar 

receitas pré-fabricadas”.

“O curso de Mestrado Executivo da FGV EBAPE  
me proporcionou ter um olhar mais cuidadoso na leitura  
de cenários econômicos, políticos, sociais e corporativos  
para melhoria da competitividade das empresas e nas 

tomadas de decisão como líder.”

“O curso de Mestrado Executivo da FGV EBAPE 

me proporcionou ter um olhar mais cuidadoso 

na leitura de cenários econômicos, políticos, so-

ciais e corporativos para melhoria da competiti-

vidade das empresas e nas tomadas de decisão 

como líder. As disciplinas do curso adicionaram e 

complementaram o meu conhecimento adquiri-

do, gerando maior valor em minha carreira.” 

LEYLA NASCIMENTO
Presidente da Associação Brasileira de Recursos 

Humanos - ABRH Nacional e Sócia -Diretora do 

Instituto Capacitare

Ex-aluna do Mestrado Executivo em Gestão Empresarial



“O Mestrado foi excelente para mim em vários 

aspectos, devido a sua característica multidisci-

plinar, que me permitiu desenvolver mais minha 

capacidade analítica e crítica. Pude entender me-

lhor questões chaves de cada área da empresa e 

me possibilitou também expandir minha rede de 

relacionamentos, conhecendo e interagindo com 

diferentes pessoas de empresas e níveis organi-

zacionais o que ampliou muito a minha visão no 

mundo empresarial. Em resumo, essa experiência 

me tornou uma profissional mais capacitada para 

desempenhar minha função como líder e gestora”.

URSULA MANGIA
IT Senior Manager & Wellstream Brazil Compliance 

Leader- GE Oil & Gas

Ex-aluna do Mestrado Executivo em Gestão Empresarial

INSCRIÇÕES
E INFORMAÇÕES“Essa experiência me tornou uma profissional 

mais capacitada para desempenhar minha função 
como líder e gestora.”

(+55 21) 3083-2727/2728/2416

mex_ebape@fgv.br

fgv.br/ebape/mex




