
A FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS E O CENTRO DE AGRONEGÓCIO 

 

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) surgiu em 20 de dezembro de 1944. Seu objetivo 

inicial era preparar pessoal qualificado para a administração pública e privada do País. 

Na época, o Brasil já começava a lançar as bases para o crescimento que se 

confirmaria nas décadas seguintes. Antevendo a chegada de um novo tempo, a FGV 

decidiu expandir seu foco de atuação e, do campo restrito da administração, passou 

ao mais amplo das ciências sociais e econômicas. A instituição extrapolou as 

fronteiras do ensino e avançou pelas áreas da pesquisa e da informação, até 

converter-se em sinônimo de centro de qualidade e de excelência ao estimular o 

desenvolvimento socioeconômico nacional. 

O Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas (GV Agro) foi instalado em 

2006. Seu principal objetivo é buscar a excelência no entendimento das principais 

questões ligadas ao agronegócio brasileiro, produzindo, como consequência, 

conhecimento relevante à sociedade brasileira e apoio às ações dos atores públicos, 

privados e do terceiro setor. Por sua estrutura e propósito, o GV Agro posiciona-se 

como um 'think tank' voltado ao agronegócio brasileiro e seu desenvolvimento. Como 

tal pretende participar da discussão da agenda de políticas públicas e privadas 

pertinentes ao setor. 

No setor educacional destaca-se, nesse período, o Mestrado Profissional em 

Agronegócio (MP Agro), criado em 2007 com uma característica única: é oferecido 

pela FGV, mas é realizado em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa) e a Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da 

Universidade de São Paulo (Esalq/USP), de Piracicaba. Já formou 74 mestres. 

Também relevante é o MBA em Gestão Estratégica do Agronegócio, que já formou 

967 alunos em 63 turmas, em cursos realizados em 21 cidades brasileiras. 

O GV Agro tem papel importante na internacionalização da FGV, ao trazer para a 

entidade estudos de viabilidade técnica para a produção de alimentos e 

biocombustíveis em quinze países da América Latina e África. Também é parceira, 

nas mesmas áreas de estudo, com a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE).  

Com o Climate and Land Use Alliance (CLUA) foi instalado no GV Agro o Observatório 

do Clima, iniciativa voltada ao engajamento da sociedade no debate sobre a 



Agricultura de Baixo Carbono (ABC), grande trunfo do Brasil para a solução das 

emissões de gases de efeito estufa. Os trabalhos do Observatório, realizados em 

parceria com o Centro de Estudos de Sustentabilidade da FGV (GVces), focaram a 

implementação do Plano ABC, a partir da constatação de sua pouca utilização pelos 

produtores. 

Os resultados foram notáveis, com crescimento significativo de novos 

empreendedores, a ponto do programa atingir no final de 2015 12 milhões de hectares 

com integração Lavoura-pecuária-Floresta (iLPF), um dos destaques do Plano ABC. O 

Observatório também viabilizou a publicação de 11 estudos sobre o tema, e outros 

quatro estão em andamento. 

Nesses dez anos, os participantes do GV Agro realizaram cerca de 703 palestras nos 

mais diversos eventos nacionais e internacionais, publicaram onze livros e capítulos 

de livros. A revista Agroanalysis teve 121 números publicados. 


