
Reconhecimento pelo
impacto na sociedade.

Entender o impacto produzido na sociedade em função de sua atuação como instituição de ensino 
superior. O relatório Business School Impact System (BSIS) é um instrumento projetado para 
determinar de forma objetiva a extensão desse impacto no ambiente local, ou seja, cidade e 
região em que está localizada. 

A FGV EAESP é a primeira escola da América Latina a receber esse reconhecimento que analisa 
120 indicadores que abrangem sete dimensões: financeira, educacional, intelectual, social e os 
impactos relacionados com o desenvolvimento de negócios, o ecossistema local e a imagem 
da região.

Impacto Financeiro 

Impacto no Desenvolvimento de Negócios

Impacto Educacional

estimados, em 2020, na região

* Rede de ex-alunos(as).

dos(as) alunos(as) entram 
no mercado de trabalho 
em empresas localizadas 
no estado de SP

 Alumni* e 

de empresas líderes com 
executivos(as) formados 
(as) pela FGV EAESP

Oferece o programa de
Doutorado desde

Forma professores para as
principais Universidades
do país

R$ 925 milhões

95% 
40 mil 

1976
30%

entraram no mercado 
com a ajuda do FGV 
Ventures e GV Angels 
nos últimos 5 anos

* O Centro de Carreiras da FGV EAESP gera valor criando a ponte entre 
os(as) alunos(as) e o mercado de trabalho.

Oportunidades para ingressar no mercado*

Centros de Pesquisa 
Aplicada com sólidas 
parcerias com
organizações
públicas e privadas

startups 
65

19
Estágios: 5.400 
Trainees: 1.000
Empregos: 1.800

Escola de Administração de Empresas de 
São Paulo da Fundação Getulio Vargas

FGV EAESP



Impacto Intelectual

Impacto no Ecossistema Local

Impacto Social

Impacto na Imagem da Região

A FGV EAESP é reconhecida internacionalmente como referência de excelência na 
educação e produção de conhecimento. Líder nos principais rankings de educa-
ção no país ela está localizada em São Paulo, capital cultural e financeira do Brasil 
e a cidade mais cosmopolita da América Latina. A Escola conta com um corpo 
docente formado por pesquisadores(as) e professores(as) – bacharéis, PhDs, dou-
tores(as) – oriundos(as) das mais prestigiadas instituições de ensino do país e do 
exterior. Com soluções educacionais inovadoras, estudos na fronteira do conheci-
mento e democratização da informação, a FGV EAESP contribui para transformar 
e promover o desenvolvimento socioeconômico do Brasil e do mundo.

defesas de teses

Nos últimos 3 anos: 

centros de
pesquisa
aplicada com
foco em RSC e
Sustentabilidade

de ética

sobre questões
sociais

grandes conferências 
organizadas no ano 
2020

A FGV EAESP assume um papel central de rela-
cionamento entre os diversos players em todas as 
esferas da sociedade, tanto local quanto nacional 
e internacional, para a solução de problemas reais 
e o desenvolvimento social.

Tradição, inovação, compromisso socioeconômico e um mindset internacional fazem da FGV EAESP 

um centro de excelência reconhecido em todo o mundo, e essa percepção é compartilhada com a

cidade de São Paulo, ao ajudar a projetar a região no cenário mundial.

A RAE - Revista de Adminis-
tração de Empresas é o pe-
riódico científico-acadêmico 
mais tradicional do Brasil;
é publicada initerruptamen-
te desde 1961

dos(as) alunos(as) 
são beneficiados
pelo programa de 
bolsa de estudos

Eventos

Projetos com foco em 
RSC e Sustentabilidade 

artigos acadêmicos

projetos de pesquisa

livros lançados

159
1.222
424
90

4
7
18

Desde 1961

17%

14

Geração de conhecimento em grande escala, o que cria impacto e contribui para a melhoria das 
condições sociais na região.

A FGV EAESP contribui de 

forma voluntária e efetiva, 

desenvolvendo programas 

com foco em Responsabi-

lidade Social Corporativa 

(RSC) e Sustentabilidade. 

Organizações 
Públicas

Organizações 
Privadas

Sociedade
Civil

Dados coletados e
atualizados até 2020.

FGV EAESP – CAVIN 
Coordenadoria de
Avaliação Institucional 

cavin@fgv.br

11 3799-3401 

Av. 9 de Julho, 2029
CEP 01313-902
São Paulo, SP – Brasil 

eaesp.fgv.br 

CONTATO


