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MILHARES DE ESTUDANTES JÁ PASSARAM PELOS CURSOS DA FGV-EAESP E 
LEVARAM MUITAS RECORDAÇÕES. HOJE, A ESCOLA RESGATA ESSAS HISTÓRIAS 

E MANTÉM SUA COMUNIDADE ATIVA POR MEIO DE UMA REDE EXCLUSIVA DE 
EX-ALUNOS: O ALUMNI

| POR FRANCISCO SARAIVA JR.
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 DE GERAÇÃO PARA GERAÇÃO
Sim, somos uma escola! Ao conversar com alguém que 

tenha  estudado  na FGV-EAESP,  é  normal  ouvir  o  termo 
“escola” ser utilizado com mais frequência do que “facul-
dade”, o que demonstra a intimidade dos estudantes com a 
instituição e a grande proximidade entre os alunos. 
Outra prova da confi ança está no grande número de pes-

soas da mesma família que estudaram aqui. Esse valor da 
tradição traz um enorme capital social e permite que a his-
tória da EAESP seja transmitida de geração para geração.

#ORGULHODESERGV 

na carreira profi ssional. Entretanto, o desejo dos alunos da 
Escola sempre foi buscar o melhor curso: “Sempre que al-
guém me pergunta o que estudei, geralmente respondo que 
fi z GV, e não que cursei Administração”, diz Ricardo Barone 
Garrido, sócio da Cia. Tradicional do Comércio, graduado 
em Administração de Empresas pela instituição em 1991.
A reputação da Escola é construída em cada história de 

vida, e a formação de pessoas envolve não apenas adquirir 
conhecimento e disseminar ideias, mas proporcionar expe-
riências transformadoras: 

Dois dos meus três fi lhos também fi zeram 
GV. Fiquei muito contente, pois foi uma boa 
experiência para mim e, certamente, para 
eles também. A formatura foi muito espe-
cial, devido à ligação emocional que tenho 
com a Escola e por ter sido paraninfo da 
turma. Eu estava na minha escola, entre-
gando o diploma aos meus dois fi lhos.

Fábio Colletti Barbosa, Presidente da Abril 
S.A. Cursou Administração de Empresas na 
EAESP na década de 1970.

O PESO DO NOME
A escolha do curso de graduação é sempre um momen-

to de dúvida para muitos jovens. Por causa de sua forma-
ção generalista, a Administração é vista como uma alterna-
tiva relevante por quem não está certo do caminho a seguir 

Quando tinha 14 anos, decidi que a minha 
missão era gerar a transformação social 

no mundo. Percebi que fazer algo bom no 
governo impacta milhares de vidas, e isso 

me fascinou. Vi que a GV era referência 
no curso de Administração Pública, por ter 
formado grandes líderes e gestores neste 

setor. Dessa forma, decidi fazer GV. 
Germano Souza Guimarães, Cofundador e 

Presidente do Instituto Tellus. Graduou-se em 
Administração Pública pela Escola em 2008.

Reconhecida por  sua  tradição  e  excelência  acadêmi-
ca e científi ca, a EAESP valoriza o aluno pela  sua ca-
pacidade analítica, visão pluralista, humanista e ética, o 
que possibilita a realização das aspirações profi ssionais
dos estudantes.
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REDE EAESP
Sem dúvida, nossos ex-alunos ― carinhosamente tratados 

como “GVnianos” ―, as amizades e os vínculos criados no 
ambiente escolar são alguns dos maiores ativos da institui-
ção. A força dessa rede, que se inicia nas salas de aula, está 
diretamente ligada ao valor implícito das conexões pesso-
ais, à capacidade de construir relacionamentos e nos manter 
conectados.
Os valores compartilhados pelos GVnianos permitem que 

eles se reconheçam enquanto uma grande comunidade. Esse 
sentimento de identificação, as experiências semelhantes às 
de ex-alunos ― os quais  também enfrentaram dificuldades 
ao longo da carreira ― e a busca para construir algo relevante 
para a sociedade criam uma relação de confiança entre os par-
ticipantes dessa rica rede.

Para Germano Guimarães: “A GV contribuiu para a mi-
nha formação, porque me proporcionou bases de conheci-
mento, técnicas e fundamentos necessários. Além disso, me 
deu princípios e valores. O que aprendi sobre liderança, em-
preendedorismo, excelência, qualidade, trabalho em equipe 
e ética foi muito importante. Para mim, a GV também foi 
uma escola de vida”.

ALUMNI EAESP
Com o objetivo de fortalecer os vínculos com os ex-alu-

nos e fomentar o relacionamento entre eles, a instituição 
implementou o Alumni GV EAESP, rede exclusiva de es-
tudantes formados nos cursos regulares da Escola, incluin-
do o Curso de Graduação em Administração de Empresas 
(CGAE), Curso  de Graduação  em Administração Pública 
(CGAP), Master in Business Management (MBM), Curso de 
Especialização em Administração para Graduados (CEAG), 
Curso  de  Especialização  em  Administração  Hospitalar 
(CEAHS), Mestrado Profissional em Administração (MPA), 
Mestrado  Profissional  em  Gestão  Internacional  (MPGI), 
Mestrado  Profissional  em  Gestão  e  Políticas  Públicas 
(MPGPP), OneMBA, Mestrado Acadêmico e Doutorado.

Dessa forma, foi criado o portal Alumni (www.fgv.br/ea-
esp/alumni). Ao efetuar o cadastro, o aluno poderá ter acesso 
às dependências da Escola, realizar empréstimos de livros na 
biblioteca, encontrar colegas de turma, ser informado sobre 
as atividades da instituição, participar de grupos de discussão 
por temas de afinidades, fazer networking e gerar negócios.

INOVAÇÕES
Resgatar  a  história  das  pessoas  que  fizeram  parte  da 

EAESP, criar novas oportunidades de desenvolvimento e pro-
mover eventos de integração também estão entre os interes-
ses do Alumni. Em 2013, foram realizados dois coquetéis que 
promoveram o reencontro de turmas que concluíram o cur-
so de graduação em Administração de Empresas, contando 
com a participação de mais de 400 GVnianos. Eles ressalta-
ram a felicidade de rever amigos e a importância de preservar 
os relacionamentos entre si: “Passa um filme de muita coisa 

A Escola, a experiência da faculdade, dos 
amigos, deixa uma base de aprendizado que 
vai para sempre. Com o que aprendi na GV, 
pude me sentir muito preparada no primei-
ro emprego.
Maria Eduarda Kertész, Presidente da divisão 
de consumo da Johnson & Johnson. Formada 
em Administração de Empresas pela institui-
ção em 1994.

Os coquetéis promovidos pelo Alumni proporcionam o reencontro de diversas turmas da EAESP
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fantástica que vivemos nos anos de GV. É ótimo ver a iniciati-
va da Escola de reunir a turma e resgatar a família GVniana”, 
disse Ricardo Librach Buckup, formado em 2002.

Devido ao sucesso desses reencontros, foi instituído o 
Alumni Day,  que  acontecerá  em  20  de  setembro  de  2014. 
O evento terá programação voltada aos GVnianos e serão re-
alizadas atividades de integração, palestras acadêmicas e fó-
runs de debates. 
Outra inovação é a criação da disciplina “GVniano ensi-

na Gvniano”, em que executivos de renome formados pela 
instituição  ―  como Abilio  Diniz,  Alessandro  Carlucci, 
Maria Eduarda Kertész, Carlos Lima, Fabio Barbosa, Luiz 
Carlos Cabrera e Pedro Faria ― ministram aulas para os 
alunos de graduação. 

ESCREVENDO HISTÓRIAS DE SUCESSO 
Assim como vimos casos de pessoas que batalharam e cres-

ceram profi ssionalmente, chegando à presidência ou ocupan-
do cargos de gestão em grandes companhias, novas histórias 
e aspirações são incentivadas e contempladas pela Escola. 
Exemplo disso é a quantidade de alunos que estão apostan-
do no empreendedorismo. Diferentemente do passado, quan-
do investir no próprio negócio acontecia quase que por acaso, 
hoje existe uma geração de GVnianos que, antes mesmo de 
terminar o curso, já está empreendendo. 
Diego Reeberg e Luiz Otávio Ribeiro, que se conheceram 

nos corredores da EAESP, decidiram criar, juntamente com ou-
tros estudantes, um projeto de vida inspirador: o Catarse, plata-
forma de fi nanciamento coletivo que se propõe a “realizar não 
só os nossos sonhos, mas os de qualquer mente criativa dispos-
ta a convocar pessoas para compartilhar suas ideias”,como ex-
plicam os jovens no blog da empresa (blog.catarse.me).

Ao fi m de uma aula, quatro amigos me dis-
seram: “Vamos empreender alguma coi-

sa enquanto estamos na GV? Temos uma 
mega oportunidade, não há tantos riscos e 
tem muita gente boa perto de nós. Talvez 

seja uma ótima hora para nos arriscar”.
Diego Borin Reeberg, Fundador do Catarse. 

Formado em Administração de Empresas pela 
instituição em 2012.

Sinto prazer em lembrar do período em que 
estive na EAESP. Para mim, foi um momen-

to de muitas realizações e aprendizado. 
Tenho orgulho de ter feito parte da história 
da GV, e dela ter feito parte da minha vida.

Alessandro Giuseppe Carlucci, Presidente 
da Natura Cosméticos. Graduado em 

Administração de Empresas pela Escola na 
década de 1980.

 Com o intuito de incentivar quem quer investir no pró-
prio negócio, o portal Alumni, em parceria com o Centro 
de Empreendedorismo da FGV-EAESP (GVCeen), criou o 
Clube de Empreendedorismo, um espaço específi co para 
quem se interessa pelo tema. 

Esses exemplos demonstram que a reputação da Escola 
e a continuidade de seu sucesso estão ligadas às realiza-
ções de seus ex-alunos e à capacidade de se conectarem. 
Portanto, seja virtualmente ou nos eventos promovidos 
pela EAESP, estaremos te esperando. 

FRANCISCO SARAIVA JR. > Professor da FGV-EAESP > francisco.saraiva@fgv.br   

Abilio Diniz dá aula para alunos da graduação na disciplina “GVniano ensina GVniano” 

Siga-nos nos canais online (youtube.com/alumnigveaesp), nas redes sociais 
(facebook.com/AlumniGv) ou acesse nosso site: fgv.br/eaesp/alumni




