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“Já formamos 1.765 alunos 
na graduação e, desde 2002, 
mais de 5.000 alunos na  
pós-graduação lato sensu.”

Carta do 
Presidente
O ano de 2012 foi marcado por importantes realizações.

Uma delas foi a revisão da Visão e da Missão do 
Insper. Estas haviam sido estabelecidas em 2007 com 
o compromisso de serem revistas a cada cinco anos, 
dada a rápida evolução da Escola.

O processo contou com o envolvimento de vários 
de nossos stakeholders, as discussões foram muito 
profícuas e o resultado foi o novo enunciado de ambas, 
apresentado neste Relatório. Chamo a atenção, no 
texto da Missão, para três itens. Primeiro, a ampliação 
de nosso campo de atuação, incorporando Direito, área 
em que já atuamos na pós-graduação, e Engenharia, 
curso em execução, cujo início está previsto para 2015. 
Segundo, o fato de que nossas atividades de ensino se 
estruturam de forma a explorar complementaridades, 
enfatizando que não somos, nem pretendemos ser, 
um grupo de departamentos ou faculdades separadas 
e independentes, mas sim apresentar a máxima 
integração possível entre os cursos e programas 
que oferecemos. E, finalmente, nossa ênfase no 
desenvolvimento de líderes e profissionais inovadores, 
capazes de lidar com as complexidades do ambiente 
de atuação, o que acreditamos ser cada vez mais 
necessário no mundo de hoje. 

Também fomos considerados, de acordo com o ranking 
do MEC (Índice Geral de Cursos – IGC), a 7a melhor 
instituição de ensino superior no Brasil. O Insper faz 
parte do grupo seleto das 27 instituições de ensino 
superior com IGC 5 (nota máxima atribuída pelo MEC). 

No exame da Associação Nacional dos Centros de  
Pós-graduação em Economia (ANPEC), nossos alunos 
de Economia continuaram a brilhar.  Os três estudantes 
que prestaram a prova ficaram em 4º, 7º e 21º lugares, 
podendo escolher o mestrado de sua preferência. E, 
repetindo o desempenho do ano passado, o time de 
alunos do Insper também ficou em 1º lugar na etapa 
nacional da competição promovida pelo CFA – Institute 
Research Challenge. 

Na pós-graduação lato sensu, lançamos um novo curso, 
Certificate in Business Project, e um novo formato para 
o MBA Executivo, concentrado em finais de semana. 
Em Educação Executiva, ampliamos as opções de 

programas oferecidos e continuamos a crescer, com 
um ótimo grau de recall em programas customizados. 

Como evento marcante, no ano passado celebramos 
dez anos de formatura de nossa primeira turma na 
graduação e 25 anos da primeira turma de MBA.  Já 
formamos 1.765 alunos na graduação e, desde 2002, 
mais de 5.000 alunos na pós-graduação lato sensu.  
Boa parte desses formandos integra a Comunidade 
Alumni, e, para nosso orgulho e satisfação, 122 
deles efetuaram doações ao Fundo de Bolsas, oito 
passaram a integrar a Comissão Externa de Avaliação 
(CEA) e vários contribuíram em diferentes iniciativas 
promovidas pelo Núcleo de Carreiras e pelo de 
Relacionamento Institucional, estreitando o vínculo 
com o Insper.

Continuamos a adquirir terrenos vizinhos à Escola, para 
abrigar o futuro prédio de Engenharia, e a trabalhar 
no projeto para ser apresentado ao MEC. Ao final do 
ano completamos com sucesso a primeira etapa do 
levantamento de fundos, fechando compromissos de 
R$ 84,5 milhões, para uma meta de R$ 80 milhões.  
A todos os que confiaram no projeto e o apoiaram, o 
nosso profundo agradecimento.

Já no início de 2013 demos um passo importante para 
reforçar nossa governança, criando uma Assembleia 
de Associados, composta por membros das famílias 
que fizeram as doações a partir das quais a Escola se 
tornou uma instituição sem fins lucrativos, e ampliando 
nosso Conselho Deliberativo, que também passa a ser 
mais atuante. Além disso, tenho enorme satisfação em 
comunicar que o economista Marcos Lisboa, que já 
fazia parte da nossa Comissão Externa de Avaliação, 
passou a integrar a diretoria executiva do Insper, como  
vice-presidente, para me ajudar diretamente na gestão. 

Todos esses movimentos têm o propósito de reforçar 
a institucionalização do Insper, tendo em vista sua 
perenidade. Somos imensamente gratos a todos os 
que contribuíram, e continuam a contribuir, para 
transformar o sonho em realidade.

Cordialmente,
Claudio Haddad

Presidente
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•	Claudio L. S. Haddad (Presidente)

•	Fábio Barbosa

•	 João Fernando Gomes de Oliveira

•	Luis Norberto Pascoal

•	Sérgio Giovanetti Lazzarini  
Diretor Acadêmico de Pós-graduação Stricto Sensu 
e Pesquisa

•	Carolina da Costa 
Diretora Acadêmica de Graduação

•	Luca Borroni-Biancastelli  
Diretor Acadêmico de Educação Executiva

•	Marcia Nizzo de Moura  
Diretora de Desenvolvimento Institucional

Conselho Deliberativo

•	Claudio L. S. Haddad  
Presidente

•	Marcos Lisboa  
Diretor Vice-Presidente

•	Letícia Costa  
Diretora Acadêmica de Pós-graduação Lato Sensu 

•	 Irineu Gustavo Nogueira Gianesi 
Diretor de Novos Projetos Acadêmicos

Ser a melhor instituição de ensino superior brasileira nas áreas em que atuar e ser reconhecida 
como tal.

Ser um centro de referência em educação e geração de conhecimento nas áreas de administração, 
economia, direito e engenharia, explorando suas complementaridades para agregar valor às 
organizações e à sociedade. 

Visamos ao desenvolvimento de líderes e profissionais inovadores, da graduação às demais 
etapas de suas vidas, por meio de um forte engajamento do corpo docente e discente no 
processo de ensino e aprendizagem, habilitando-os a lidar com as complexidades do ambiente 
em que atuarem. 

Valorizamos a pesquisa fundamentada em questões relevantes às organizações e à sociedade.

Missão

Visão

Assembleia de Associados

Diretoria Executiva

•	Claudio L. S. Haddad

•	Cecilia Sicupira Giusti

•	Howard Stevenson

•	 Jorge Paulo Lemann

•	Marcel Herrmann Telles

•	Tania Haddad Nobre

•	Maurizio Mauro

•	Michael Edgar Perlman

•	Paulo Guilherme Aguiar Cunha

•	Pedro Moreira Salles
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RetrospectivaRankings e 
certificações

AMBA – AssoCiAtion of MBAs
 
Os programas de MBA do Insper – MBA Executivo, MBA 
Executivo em Finanças e MBA Executivo em Gestão de 
Saúde – foram novamente certificados pela Association 
of MBAs (AMBA), autoridade internacional que avalia 
e certifica programas de pós-graduação. A Escola 
foi certificada pela primeira vez em 2007 e apenas 
cinco instituições no Brasil possuem tal certificação.  
Dentre os pontos identificados pela Associação, 
destacaram-se a qualidade de ensino e o compromisso 
com a melhora da experiência de aprendizado dos 
alunos, assim como o equilíbrio entre a teoria e a prática 
na sala de aula. Também foram ressaltados a reputação 
e o posicionamento da marca Insper no mercado 
brasileiro, e a qualidade das instalações do campus. 

AnAMBA – AssoCiAção nACionAl de MBA

O Insper é uma das seis instituições de ensino 
brasileiras associadas à  Associação Nacional de 
MBA. A ANAMBA  existe há oito anos e tem como 
missão  contribuir para a excelência dos cursos de 
MBA no Brasil. Em 2012, os programas de MBA Insper 
foram recertificados por esta Associação.

RAnking finAnCiAl tiMes

Os cursos de Educação Executiva do Insper ficaram, 
mais uma vez, entre os 30 melhores do mundo 
no  ranking  do jornal Financial Times. Com esse 
resultado, o Insper mantém-se entre as duas melhores 
instituições de Educação Executiva do Brasil e entre 
as três melhores da América Latina. Participando 
do ranking há seis anos, a Instituição permanece em 
destaque mesmo com a entrada de novas escolas nos 

últimos três anos.

 

RAnking do MeC

O Insper foi classificado na 7a posição entre as melhores 
Instituições de Ensino (IE) do Brasil, de acordo com 
ranking publicado pelo Ministério da Educação (MEC). 
Em um universo com 1.516 faculdades avaliadas, 
a Escola integra o grupo de 27 IEs que têm nota 
máxima (5) no Índice Geral de Cursos (IGC). Os cursos 
de graduação em administração e em economia 
foram classificados como os melhores da Grande 
São Paulo, segundo o Conceito Preliminar de Cursos  
(CPC-contínuo), uma avaliação global que inclui a nota 
do Enade e outros fatores como qualificação do corpo 
docente e infraestrutura.

10 Anos de foRMAtuRA dA 1ª tuRMA de gRAduAção 

Em setembro de 2012 foi realizado um evento que contou com a participação de mais de 300 alumni, representando as 
20 turmas de administração e economia graduadas entre 2002 e 2012. A data ficou marcada pelo entusiasmo de todos 
os alumni, professores e outros integrantes da Comunidade Insper. 
Na ocasião, os alumni formados na 1ª turma de graduação (2002) foram homenageados, assim como os docentes que 
lecionam neste programa desde o início. 

25 Anos de MBA exeCutivo 

Em 2012 a Escola também comemorou os 25 anos do lançamento do programa de MBA Executivo em Finanças, que 
marca o início das atividades do Insper na cidade de São Paulo (1987).
O evento homenageou os professores que compõem o corpo docente da Instituição desde o início e contou com a 
presença do alumnus Amaury Nogueira Hernandes – MBA 1989, integrante da 1ª turma de MBA Executivo em Finanças.

 Alumni de MBA durante evento de comemoração pelos 25 anos de lançamento do programa
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Resolução de PRoBleMAs nA PRátiCA

O Insper promove dois grandes programas nos cursos de graduação para desenvolver, de forma intensa e 
estruturada, competências essenciais demandadas pelas organizações e pela sociedade.

“Problemas em Economia foi a disciplina mais completa que tive a oportunidade de 
realizar na minha graduação, pois, através de diversos casos relacionados à economia 

brasileira, pude rever conceitos e aprender maneiras lógicas de solucioná-los.”
 

André Maragon – Aluno de PEE em 2012

“
www.insper.edu.br/pee www.insper.edu.br/rep

“Além de colocar em prática o que foi aprendido durante 
o curso, a pressão saudável por fazer uma apresentação 
de qualidade aos economistas complementou a lista dos 
desafios.”

Francisco Jaguaribe de Lara Resende – Aluno de PEE em 2012

“
eConoMiA – PRoBleMAs eM eConoMiA (Pee) 

Desde o início de 2012, a disciplina Problemas em Economia integra o currículo do curso de ciências 
econômicas, possibilitando que os alunos resolvam problemas reais propostos pelos professores. 

Ao final do sexto semestre, os alunos, organizados em grupos, expõem uma solução do problema a uma 
rigorosa banca composta pelo Presidente do Insper, por professores da Faculdade e por profissionais 
renomados, como os economistas-chefes das principais instituições financeiras do país (Itaú-Unibanco, 
Santander, Citibank, HSBC e BTG Pactual).

exeMPlos de PRoBleMAs PRoPostos Aos Alunos

Por que houve a inversão na pauta de exportações brasileiras?

Como aperfeiçoar o programa de bônus por resultados para professores da rede pública do Estado de São Paulo?

Como construir e estimar um Índice de Felicidade?

Existe discriminação de gênero no mercado de trabalho brasileiro?

AdMinistRAção – Resolução efiCAz de PRoBleMAs (ReP)

A disciplina REP, do sexto semestre do curso de administração, contou com a participação de 150 alunos organizados 
em 32 grupos. No programa, os alunos vão a campo para lidar com problemas reais apresentados por empresas 
parceiras ao longo do semestre. Orientados por mentores experientes, os alunos vivenciam um ciclo completo de 
abordagem de um problema mal-estruturado: identificam o problema, encontram as causas e propõem soluções para 
melhorar os resultados das instituições.

Das 22 empresas que participaram do programa em 2012, 95% afirmam ter interesse em participar novamente. 

Dos alunos participantes, 98% aprovam o programa e 90% recomendam os seus mentores. Além disso, 98% concordam 
que o REP contribuiu de maneira efetiva para o desenvolvimento de competências de comunicação, trabalho em 
equipe e orientação para resultados.

“
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eMPResAs PARtiCiPAntes 

exeMPlos de PRoBleMAs PRoPostos Aos Alunos

AACd

AMil

nAtuRA

P&g

Reduzir o desperdício de medicamentos e materiais cirúrgicos.

Aumentar as vendas corporativas na região de Campinas.

Reduzir os danos aos produtos que geram insatisfação dos clientes e perdas financeiras.

Aumentar a distribuição dos produtos no estado de Minas Gerais.

eMPResA PRojeto

“No primeiro semestre de 2012, participei do programa REP 
na Ambev. Posso dizer com segurança que essa experiência 
me proporcionou o diferencial na hora de conquistar meu 
espaço no mercado de trabalho, bem como a capacidade 
de ingressar no mundo corporativo de forma bem-sucedida. 
Consegui tirar o máximo de proveito do programa. E mais do 
que isso, me expus e assim consegui uma oportunidade na 
empresa que queria trabalhar: a própria Ambev.”

 
Daniela Teixeira Corrales – Aluna do REP em 2012 (projeto na Ambev)

2012Relatório Anual

DIGITAL

Alunos de PEE durante apresentação para banca avaliadora

“

Alunos do REP - Projeto na Ultracargo
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eMPReendedoRisMo

O Centro de Empreendedorismo (CEMP) manteve uma agenda de atividades movimentada para estimular o interesse e 
desenvolver habilidades empreendedoras nos alunos e alumni da Escola. 
Como destaque, tivemos a participação de 288 alunos e alumni divididos em 76 equipes na 6ª edição do “Empreenda”, 
uma competição que proporciona capacitação dos participantes por meio de workshops de criatividade, inovação e plano 
de negócio e mentoring com professores especialistas nas áreas de interesse. Ao final, os participantes apresentam seus 
projetos para uma banca avaliadora composta por investidores e profissionais especializados.
Ao longo do ano, o CEMP, entre outras atividades, também promoveu a formação de clubes temáticos: negócios 
familiares e empreendedorismo social. O Insper foi ainda escolhido como o parceiro educacional do Movimento 
Empreenda, uma iniciativa da Editora Globo para despertar e encorajar novos empreendedores no país, 
participando de 57 publicações da Editora e desenvolvendo ferramentas de gestão direcionadas a empreendedores. 

AMBiente viRtuAl de APRendizAgeM – BlACkBoARd 

Seguindo a tendência de grandes instituições nacionais e internacionais, em 2012 o Insper adotou o ambiente online 
Blackboard para enriquecer a dinâmica de ensino e aprendizagem dos seus programas de ensino. 
Com ferramentas de comunicação, colaboração e avaliação, esse ambiente virtual intensifica a relação entre professores 
e alunos, que podem se preparar para as aulas seguindo diferentes estratégias de estudo, interação e acompanhamento.
O Blackboard pode ainda ser usado para substituir parte da carga horária presencial por atividades online, facilitando 
o acesso de alunos sem comprometer a qualidade do programa e agregando valor à experiência de aprendizado. 

novo CuRso de gRAduAção eM engenHARiA
 
O Insper ampliará, a partir de 2015, sua atuação em cursos de graduação. A escola de engenharia, pautada em um novo 
modelo de ensino, no qual os alunos se envolvem com projetos desde o início da faculdade, buscará desenvolver profissionais 
com competências como: liderança, trabalho em equipe e espírito empreendedor, para inovar e estabelecer soluções que 
atendam às demandas do mercado e da sociedade.
Por meio de forte sinergia com os atuais programas de graduação, a nova faculdade trará oportunidades de integração e 
conhecimentos tecnológicos para complementar as áreas de administração, economia, liderança e empreendedorismo.
A Escola estabeleceu uma parceria formal e de longo prazo com o Olin College, de Boston, que além de ter uma história 
muito similar à do Insper, tem se destacado no cenário mundial pela inovação no ensino de engenharia. Uma equipe de 
professores de Olin trabalhará em conjunto com o corpo docente do Insper para o desenvolvimento do novo e inovador 
currículo. 
Para viabilizar o início das atividades dessa faculdade, em 2012, o Insper captou R$ 84,5 milhões, por meio de doações 
vindas de empresários e empresas que querem contribuir com o projeto.

Equipe vencedora do Empreenda 2012

gRAduAção: 

PARCeRiAs inteRnACionAis

Em continuidade ao processo de internacionalização, o Insper 
concretizou parcerias com mais quatro instituições. Desde 
2012, o Insper oferece summer programs para alunos de 
graduação e pós-graduação com duas renomadas universidades  
norte-americanas, Boston University – Metropolitan College 
e University of California – Irvine. A Escola também firmou 
parcerias com duas instituições australianas, University of 
Melbourne e University of Queensland. Atualmente, a Instituição 
oferece oportunidades de intercâmbio destinadas a alunos e 
professores em 35 universidades nos principais continentes e 
regiões geográficas (América do Sul e do Norte, Europa, Ásia e 
Oceania).

Basta andar pelos corredores para reconhecer o ambiente cada 
vez mais internacional do campus:

35
31

24

             2010                2011                2012 

Mais de 200 alunos de escolas parceiras 
visitaram o Insper, por meio das parcerias 
e extensões internacionais ou para seguir 
atividades acadêmicas customizadas.

Alunos de Pós-gRAduAção eM 
extensão inteRnACionAl:

Mais de 40 alunos participaram de 
extensão internacional ou intercâmbio

57 intercambistas do Insper em 15 
universidades e 11 países 

48 intercambistas recebidos de 13 
universidades e 10 nacionalidades

núMeRo de instituições 
PARCeiRAs 

st. gAllen: 
2 Alunos de ll.M.

BARCelonA:  
13 Alunos de 
MBA exeCutivo 
sAúde

CAlifóRniA:  
5 Alunos 

de ll.M.

viRgÍniA:  
21 Alunos de 
MBA exeCutivo

Milão:  
2 Alunos de 
CeRtifiCAtes

lisBoA:  
1 Aluno de MestRAdo

www.insper.edu.br/intercambio
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Carreiras
Em 2012, o Núcleo de Carreiras ampliou o número de oportunidades profissionais disponibilizadas aos alunos e 
alumni, para todos os níveis hierárquicos, em diferentes áreas de atuação e segmentos empresariais, foram mais de 
11 mil posições divulgadas. 

Setores aquecidos e com uma forte demanda, como agronegócios, infraestrutura, saúde, farmácia, cosmética, logística, 
tecnologia, entre outros, tiveram um destaque importante no aumento de empresas parceiras que divulgaram vagas 
no Painel de Oportunidades Profissionais que é dirigido a alunos e alumni.

No mesmo ano, o Núcleo de Carreiras também lançou o Diretório de Graduados, uma nova ferramenta online de 
aproximação entre os alumni e o mercado de trabalho, que apresenta o currículo de alunos formados pelo Insper aos 
empregadores e permite o acompanhamento da evolução desses profissionais.

As atividades de orientação profissional, palestras, mesas-redondas e encontros movimentaram o campus, oferecendo 
aos alunos da graduação, pós-graduação e à Comunidade Alumni debates sobre temas e áreas de conhecimento 
relevantes tais como: desenvolvimento de carreira, liderança, gestão de pessoas, negociação, oportunidades e riscos 
no mercado de trabalho, estratégia e inovação, dentre outros.

PRogRAMA AluMni MentoR

Alunos graduados nos programas de MBA do Insper podem atuar como mentores de alunos do último ano da 
graduação. Com o objetivo de melhor preparar os jovens para ingressar no mercado, orientando-os frente aos dilemas 
e oportunidades característicos desse período de transição.

Desde o início do programa, em 2008, 68 Alumni-Mentor já participaram do projeto. Em 2012, foram 23.

Antônio Carlos Rodi - MBA 2004

Camilo Henrique de Syllos - MBA 2004

Célia Regina Pizzi - MBA 1998

Celso Hissashi Maehata - MBA 2001

Christiane Cobas Pedreira - MBA 2010

Claudia Caniçali Primo - MBA 2011

Cristiane Moreira G. Mondaini - MBA 1999

Daniel Panico Gorayeb - MBA 2010

Edson Gomes Ribeiro - MBA 1999

Eliane Aparecida Sooma Laurelli - MBA 1998

Fabrício de Moura - MBA 2004

Fatima Maria Martins Neri Renzetti - MBA 2000

Gabriel Astolpho Monteiro de Barros Neto - MBA 2009

Graciela Civolani Cordts - MBA 2010

Henrique Cordeiro Mariano - MBA 2008

Manoel Elpidio Pereira de Queiroz - MBA 2004

Marcelo do Amaral Ferro - MBA 2010

Marcio Alexandre Corazza - MBA 2011

Mario Sergio Tampellini - MBA 2004

Martin Klos Rahal - MBA 2008

Renato Skaf dos Santos - MBA 2008

Ricardo Siniscalchi de Souza - MBA 2000

Roberta Oliveira Zara - MBA 2009

Posições divulgAdAs no PAinel de oPoRtunidAdes PRofissionAis

distRiBuição dAs Posições divulgAdAs no PAinel oPoRtunidAdes PARA Alunos e ALUMNI

“O Programa alumni-mentor facilita a aproximação de alunos da graduação e 
alumni, estimulando o senso de pertencimento a uma comunidade que sem dúvida 
é um grande motivador para nos mantermos conectados.”

Célia Regina Pizzi – MBA 2005

“

7772

       2010                             2011                              2012 

9389

11607
24%

18%

2815

5%

3098
2934

EFETIVA ESTÁGIO

3203
3553

4195

TRAINEE

1754

2738

4478

63%

2010
2011
2012
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ONG

SEGURADORAS

SAÚDE, FARMACÊUTICO
HIGIENE E COSMÉTICOS

TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO

LOGÍSTICA

INFRAESTRUTURA

COMÉRCIO

ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA
CONSULTORIAS JURÍDICAS

AGRONEGÓCIOS

BANCÁRIO FINANCEIRO

BENS DE CONSUMO

SETORES QUE MAIS EMPREGAM NOSSOS ALUNOS:

215

218

232

os Alunos tAMBéM se destACARAM eM AvAliAções de óRgãos RegulAdoRes, exAMes e 
CoMPetições Ao longo de 2012:

ANPEC

Os resultados do exame da Associação Nacional dos Centros de Pós-graduação em Economia (ANPEC) mais uma vez 
apresentaram alunos da graduação em economia do Insper em posições de destaque. Entre os primeiros colocados 
estão Gustavo Curi Amarante (4ª posição), Octavio Portolano Machado (7ª posição) e Sara Brolhato de Oliveira (21ª 
posição), que poderão escolher a próxima etapa de suas trajetórias acadêmicas nos melhores centros de pós-graduação 
em economia do país.

CFA INSTITUTE RESEARCH CHALLENGE

Pelo segundo ano consecutivo, alunos de graduação do Insper venceram a etapa nacional do CFA Institute Research 
Challenge e participaram da etapa internacional em Toronto no Canadá. Parabenizamos Bernardo Calvente, Danilo 
Kamiji, Danton Koga, Guilherme Barros e Renan Criscio, assim como o professor advisor Michael Viriato, pela conquista.

O Institute Research Challenge é promovido pelo CFA Institute, instituição reconhecida como a principal certificadora 
de profissionais de investimentos. 

PIBIC

O Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC) visa apoiar o desenvolvimento de pesquisas por meio da 
concessão de bolsas de Iniciação Científica do CNPq a alunos da graduação. A Iniciação Científica permite ao aluno 
aproximar-se do processo de produção acadêmica, o que contribui para sua formação ao aprofundar seu conhecimento 
em temas específicos de seu interesse.
 
Em 2012, além das seis bolsas concedidas pelo CNPq, o Insper passou a oferecer mais três bolsas de Iniciação 
Científica a alunos de Administração e Economia, totalizando nove bolsistas pesquisadores.

setoRes que eMPRegARAM nossos Alunos:

PRogRAMAs de ensino

gRAduAção

Os cursos de graduação em administração e economia foram classificados como os melhores da Grande São Paulo, 
segundo o Conceito Preliminar de Cursos (CPC) contínuo, uma avaliação global do MEC que inclui a nota do Exame 
Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e outros fatores como qualificação do corpo docente e infraestrutura 
da Instituição.

O Insper prepara alunos para enfrentar questões e dilemas reais, encontrados nas organizações e na sociedade.
Ao longo da faculdade, os alunos são expostos a problemas que fazem parte do dia a dia de administradores e 
economistas. Como resultado, ao concluírem o curso de graduação, nossos alunos têm obtido pleno êxito de ingresso 
no mercado de trabalho nos mais diversos setores econômicos.

98% dos Alunos foRMAdos eM 2012 ingRessARAM nAs MelHoRes eMPResAs do PAÍs.

MestRAdos PRofissionAis

MestRAdo PRofissionAl eM AdMinistRAção (MPA)

Voltado a profissionais que exercem funções de alta 
capacidade analítica com foco em estratégia empresarial, o 
programa de MPA ultrapassou a marca de 50 dissertações 
defendidas e continua propondo grande desafio intelectual 
aos seus alunos. 

O MPA passou em 2012 pela avaliação da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 
que é realizada a cada três anos, e teve a oportunidade de 
apresentar a qualificação do seu corpo docente e discente, 
além da crescente produção acadêmica oriunda de seus 
alunos. Os resultados referentes ao triênio (2010, 2011 e 
2012) serão divulgados ao final de 2013.
 
Acreditamos que, para o próximo Relatório Anual, agora com 
corpo discente também avaliado, teremos boas notícias, 
considerando a qualidade dos trabalhos apresentados 
durante os anos subsequentes à última avaliação (2010), 
na qual o programa obteve nota máxima para os quesitos: 
proposta do curso e inserção social, e excelente avaliação 
nos quesitos: corpo docente e produção intelectual técnica.
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Defendeu sua dissertação em junho de 2011. Em coautoria com a Prof. 
Dra. Andrea Minardi, apresentou artigo em Congresso – BALAS 2012. 
Título: The Impact of Credit Rating Changes in Latin American Stock 
Markets.

ABNER DE PINHO N. FREITAS 

CeRtifiCAtes

Os programas de Certificates em Administração, Gestão de Projetos de Negócios, Finanças e Marketing permanecem em 
contínuo aprimoramento. 

Em 2012, houve mudanças na dinâmica de conclusão do curso, com o objetivo de incrementar o número de entrega de 
monografias. Também foram contratados novos professores em regime de dedicação exclusiva para a orientação desses 
trabalhos de conclusão.

A partir do segundo semestre de 2012, o curso de Certificate in Business Administration (CBA) passou por uma reestruturação e 
iniciou sua primeira turma com a grade curricular aprimorada, de forma a oferecer o aprendizado de capacidades específicas 
como: resolução de problemas, análise crítica, comunicação e trabalho em equipe. Essa mesma reestruturação possibilitou 
o desenvolvimento do Certificates in Business Project (CBP), que iniciou sua primeira turma no terceiro trimestre de 2012.

Para 2013, um novo programa voltado à formação de gestores de pessoas (recursos humanos) em início de carreira vem 
sendo desenvolvido e, em 2014, o Certificate in People Management (CPM) será o grande lançamento dos Programas 
Certificates.

MestRAdo PRofissionAl
eM eConoMiA (MPe)

O programa MPE forma profissionais de alto grau analítico com sólida base teórica e quantitativa para atuarem na 
solução de problemas complexos nas áreas de economia e finanças. O corpo docente é composto por Ph.D.s ou 
doutores, sendo que a maioria dos professores têm dedicação acadêmica exclusiva ao Insper. 
 
Ao longo de 2012, o programa teve um aumento expressivo no número de matérias optativas oferecidas aos alunos, 
possibilitando uma divisão entre as áreas de economia e finanças, favorecendo a especialização dos alunos em cada 
um desses segmentos. Também nesse ano, a produção acadêmica dos alunos resultou em publicações nos principais 
veículos nacionais de cobertura econômica. 

Defendeu sua dissertação em dezembro de 2009. Publicou, em coautoria 
com os professores doutores Eduardo de Carvalho Andrade e Maria 
Cristina Nogueira Gramani, o artigo: Technical	 efficiency	 of	 business	
administration	 courses:	 a	 simultaneous	 analysis	 using	 DEA	 and	 SFA. 
International Transactions in Operational Research, 2012.

RODRIGO OLIVEIRA DE MIRANDA 

Defendeu sua dissertação em dezembro de 2012. Em coautoria com a 
Prof. Dra. Regina Madalozzo, publicou o artigo Does investing in education 
reduce the gender wage gap? A Brazilian population study, no periódico 
Population Review, Volume 51, Number 2, 2012. Type: Article pp. 59-84.

MARIANA MAURIZ RODRIGUES 

Defendeu sua dissertação em março de 2010. Publicou, em coautoria 
com os professores doutores Adriana Bruscato Bortoluzzo e Henrique 
Machado Barros, o artigo: Determinants	 of	 the	 choice	 of	 marketing	
channels	by	corporate	clients:	An	analysis	of	the	information	technology	
sector. Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação (Online), 
v. 9, p. 515-542, 2012. Linha de pesquisa: Estratégia Competitiva.

GUILHERME SOARES
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ll.M. – MAsteR of lAws

Em 2012, os programas de LL.M. – Master of Laws completaram 13 anos de trajetória e, apenas nesse ano, mais de 
800 candidatos participaram do processo seletivo. Ao final do processo, 200 alunos foram matriculados nos quatro 
programas oferecidos (Direito Societário, Direito Tributário, Direito dos Contratos e Direitos dos Mercados Financeiro 
e de Capitais).

Na etapa de conclusão dos programas, os alunos são estimulados a produzirem dissertações e, só em 2012, mais 
de 60 professores e convidados se dispuseram a avaliar as 50 monografias apresentadas pelos alunos de LL.M. As 
monografias com melhores notas obtidas perante banca examinadora resultaram em publicações de quatro livros 
pela Editora Almedina Brasil e outras duas publicações em parceria com a PriceWaterHouseCoopers pela Coleção 
Academia-Empresa.

Os programas também oferecem atividades de intercâmbio para alunos e docentes: cinco alunos participaram dos 
programas de extensão internacional, por meio de parcerias com as Universidades da Califórnia, Davis (EUA) e Duke 
(EUA)/Genebra (Suíça), e dois alunos participaram do intercâmbio estudantil por quatro meses na Universidade de St. 
Gallen, Suíça, recebendo bolsa integral de estudos ofertada pela Fundação Lemann. 

O professor Daniel Boulos, conselheiro do programa de LL.M. em Direito dos Contratos, participou do intercâmbio de 
professores e lecionou durante um mês na Universidade de St. Gallen, Suíça.

Os programas também proporcionam uma agenda ativa de discussões para seus alunos, alumni e docentes, ao todo 
mais de 30 eventos internos e externos foram realizados, destacando-se: debates, palestras, lançamentos de livros, 
feiras, conferências e cursos de curta duração.

Para 2013 está prevista a publicação de mais 15 obras, a implementação de um novo processo de monografia, a 
organização de um novo programa de pós-graduação em direito e a escolha de um novo parceiro internacional com o 
qual o Insper Direito ampliará seu projeto de internacionalização, visando à formação de advogados com perfil global 
e multicultural.

MBA exeCutivo

Em 2012, o Insper celebrou os 25 anos de lançamento do programa MBA Executivo em Finanças que, desde seu início, teve 
sua qualidade reconhecida e, ao longo desses anos, conquistou as mais importantes certificações nacionais e internacionais. 
Essas acreditações são as mesmas encontradas nos melhores centros de ensino do mundo, garantindo que os alunos do 
Insper tenham uma experiência de ensino comparável às oportunidades oferecidas nas melhores business schools.

Nesse mesmo ano, a Association of MBAs (AMBA), principal entidade certificadora internacional de MBAs, recredenciou os 
programas do Insper pelos próximos cinco anos. No Brasil, apenas cinco instituições possuem MBAs acreditados pela AMBA .

Também foi lançado o MBA Weekend em Finanças. Com aulas ministradas aos finais de semana, o curso atende à demanda 
de profissionais de outras regiões do Estado de São Paulo e do país, complementando a iniciativa realizada em 2010 com 
o MBA Executivo.

Finalmente, no segundo semestre de 2012, foram estabelecidas melhorias nos programas de MBA Executivo e Executivo em 
Finanças, de forma a corresponder aos anseios do mercado e das corporações. 

O MBA Executivo em Gestão de Saúde Einstein-Insper também passou por uma cuidadosa revisão curricular, incorporando 
inovações e princípios discutidos na 21st Century Health Care Management Education: Confronting Challenges for Innovation 
with a Modern Curriculum, promovido pela Harvard Business School em outubro de 2012. A nova grade curricular será 
implantada no decorrer de 2013. 

O Insper mantém diversas parcerias que proporcionam aos alunos uma experiência educacional internacional. Em 2012, 
essas relações foram reforçadas com um aumento no número de alunos participando de extensões internacionais e também 
com a visita de renomadas instituições, que vieram conhecer o ambiente de negócio brasileiro com o apoio do Insper:

- MBA Executivo e MBA Executivo em Finanças – 21 alunos participaram do programa de extensão oferecido em parceria 
com a Darden School of Business – University of Virginia.

- MBA Executivo em Gestão de Saúde – 13 alunos participaram do programa de extensão oferecido em parceria com o 
Hospital Clínico Universitário de Barcelona (HCB). 
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eduCAção exeCutivA

CuRsos de CuRtA e MédiA duRAção

Os cursos de curta e média duração passaram por um reposicionamento de forma a atender à demanda dos executivos 
por temas relevantes e atuais, com aplicabilidade imediata, o que resultou na completa revisão do portfólio e a criação 
de nove novos cursos. 

O Insper também investe na internacionalização da Educação Executiva. Em 2012, foram estabelecidas parcerias 
com escolas mundialmente reconhecidas, no intuito de propiciar aos alunos vivência em outros países e de receber 
executivos estrangeiros interessados em se capacitar para fazer negócios no Brasil.

O novo portfólio e o processo de internacionalização combinados com a Experiência Educacional Insper promovem a 
transformação dos executivos em profissionais mais preparados para enfrentar desafios e dilemas em suas carreiras. 
No final de 2012, o portfólio contava com 15 cursos e, em 2013, esse número deverá crescer mais de 50%. 

estRAtégiA e negóCios

• Concorrência: Aspectos Econômicos, Estratégicos e Jurídicos
• Fusões e Aquisições
• Turnaround de Empresas: da Reestruturação à Recuperação Judicial
• Business	Dynamics
• Panorama Econômico e Político (antigo curso Panorama Mundo)
• Gestão de Empresas Familiares

Alta gestão (CEO, VP, 
Diretor e Empresário)22%

Homens = 65% 

Mulheres = 35%

44% Especialistas/Consultores/
Analistas/Advogados  

Gestão geral (gerência) 

Média de idade dos 
alunos = 34 anos

finAnçAs

• Finanças para Executivos
• Avaliação de Empresas

MARketing e inovAção

• Branding: Gestão Estratégica de Marcas
• Empreendedorismo em Ação

lideRAnçA

• Liderança e Gestão Estratégica de Pessoas

negoCiAção

• Negociação Estratégica e Gestão de Conflitos

oPeRAções

• Gestão de Cadeias de Suprimentos Globais

PRogRAMAs inteRnACionAis

Global Senior Management Program, em parceria 
com IE Business School, Brazil: A View From Inside. 

PeRfil dos PARtiCiPAntes:
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PRogRAMAs CustoMizAdos PARA eMPResAs

A área de Educação Executiva – Customizados para Empresas adota uma abordagem consultiva para a concepção 
dos programas customizados, identificando as necessidades das organizações parceiras. O processo é de total 
customização, tanto no planejamento quanto na entrega dos programas. O objetivo é garantir que o conteúdo abordado 
tenha aplicação imediata no dia a dia da empresa, resultando no aumento consistente da performance.

As áreas de expertise abrangem todos os aspectos de gestão, independentemente do setor de atuação, com particular 
ênfase em gestão estratégica, temáticas ligadas à liderança e seus dilemas, à cultura organizacional, ao pensamento 
crítico, à gestão financeira, à inovação, à gestão de mudanças e à globalização. Os programas são desenhados de 
forma única e exclusiva, podendo abordar os mesmos temas em distintos níveis da organização, de acordo com a 
necessidade da empresa, com uma “roupagem” condizente à senioridade de cada público. 

Todos os docentes participantes dos programas têm experiência acadêmica e de mercado. Essa dupla competência 
permite aliar teoria e prática, facilitando a constante reflexão sobre as melhores práticas e atuações no mercado.
O processo educacional adotado visa propiciar ao aluno-executivo experiências realmente transformadoras, baseando-
se em modernas metodologias de ensino executivo, como: business games, dinâmicas, experiential learning e aulas 
conceituais. 

Reiterando o comprometimento com as organizações parceiras, após a entrega do programa, avaliamos sua efetividade. 
Nesse sentido, o Insper desenvolve um estudo inovador e único, cujo objetivo principal é avaliar o Retorno da Educação 
Executiva (ROE), que constitui o Retorno do Investimento (ROI) de cada programa. Isso possibilita à empresa parceira 
mensurar as mudanças e melhorias alcançadas no desempenho dos colaboradores, dado o conhecimento adquirido 
e sua aplicabilidade.

Visando desenvolver os alunos em uma dimensão global, com o objetivo de aproximá-los das melhores práticas 
internacionais e de aspectos multiculturais, a área mantém relações de parceria e colaboração com importantes 
business schools e universidades internacionais. A escolha das instituições parceiras para cada programa é feita em 
conjunto com a organização, com base em pesquisas de excelência desses centros.

Em 2012, os programas customizados destacaram-se por ter alcançado o maior crescimento dos últimos cinco anos, 
melhorando a qualidade do desenho, do conteúdo e da entrega, bem como da satisfação das empresas parceiras. 

ABRASCE

AMBEV

ARMCO

BNDES

BRADESCO

BR FOODS

BRINKS

CHS

CIELO

CONIB

DELL

DEUTSCHE BANK

DIAGEO

GERDAU

GRUPO ABC

HSBC

ITAú - UNIBANCO

ITAú BBA

JOHNSON&JOHNSON

JONES LANG LASALLE

ORGANIZAçãO ODEBRECHT

ROCHE

SANOFI

SANTANDER

VIVO |TELEFôNICA

TOyOTA

yPO

Ao todo, 27 eMPResAs PARCeiRAs PARtiCiPARAM de PRogRAMAs CustoMizAdos eM 2012:

Corpo Docente
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AdAlto BARBACeiA gonçAlves
MBA
UCLA

AdHeMAR villAni junioR
Ph.D. em Economia
University of Pennsylvania

AdRiAn keMMeR CeRnev
Doutor em Administração de Empresas
FGV-SP

AdRiAnA BRusCAto BoRtoluzzo
Doutora em Estatística
USP

AdRiAno MussA
Mestre em Administração
PUC-SP

Afonso CARlos BRAgA
MBA
Warwick Business School

AlBeRto MAsAyosHi fARiA oHAsHi
Doutor em Probabilidade
USP

Alex MAnduCA
MBA Executivo em Marketing
Insper

AlexAndRe joRge CHAiA
Mestre em Administração
USP

AlexAndRe sCHwARtsMAn
Doutor em Economia
Univerisity of California, Berckley

Aloisio Bueno BuoRo
Mestre em Administração
USP

AlvARo CARdoso ARMond 
Mestre em Administração de Empresas
Universidade Presbiteriana Mackenzie

AnA CARolinA de AguiAR RodRigues
Doutora em Psicologia
Universidade Federal da Bahia

AnA CARoline feRnAndes nonAto
Mestre em Administração
USP

AnA HelenA de CAMPos
Doutora em Física
USP

AndRé Antunes soARes de CAMARgo
Doutor em Direito Comercial
USP

AndRé luis de CAstRo MouRA duARte
Doutor em Administração de Empresas
FGV-SP

AndReA MARiA ACCioly fonseCA MinARdi
Doutora em Administração de Empresas
FGV-SP

AngelA de souzA Menezes
Mestre em Engenharia da Produção
PUC-RJ

Angelo CoRsetti
Bacharel em Ciências Econômicas
USP

Antonio CARlos Rosso junioR
Mestre em Engenharia de Sistemas
USP

Antonio zoRAtto sAnviCente
Ph.D. em Administração
University of Stanford

ARtuR RotHstein BARReto PARente
Ph.D. em Economia
University of California, Berckley

AuRo key HondA
Mestre em Psicologia Social
PUC-SP

BRuno CostA siMões
Doutor em Filosofia
USP

CAio CesAR Mussolini
Doutor em Economia
FGV-SP

CAMilA de fReitAs souzA CAMPos
Ph.D. em Economia
yale University

CAMilA PeReiRA BosCov
Mestre em Controladoria e Contabilidade

CARlos Afonso CAldeiRA filHo
Mestre em Administração de Empresas
FGV-SP

CARlos AlBeRto fuRtAdo de Melo
Doutor em Ciências Sociais
PUC-SP

CARlos RoBeRto fRAnCisCo BARA
Mestre em Administração de Empresas
FGV-SP

CHARles kiRsCHBAuM
Doutor em Administração de Empresas
FGV-SP

dAnny PiMentel ClARo
Ph.D. em Administração
Wageningen University

dAvid kAllAs
Mestre em Administração
USP

denise sCHoult
Doutora em Medicina Preventiva
USP

diRk sCHwenkow
Mestre em Economia
FGV-SP

eCléA zugMAn HAuBeR
Especialista em Biologia
USP

edélCio koitiRo nisiyAMA
MBA
University of Chicago

eduARdo Augusto Rissi
Doutor em Ciências
USP

eduARdo CoRReiA de souzA
Doutor em Economia
UFRJ

eduARdo de CARvAlHo AndRAde
Ph.D. em Economia
Univeristy of Chicago

eduARdo giAnnetti dA fonseCA
Ph.D. em Economia
University of Cambridge

eduARdo luiz MACHAdo
Doutor em Economia
USP

eduARdo Pozzi luCHezzi
Doutor em Administração
USP

eduARdo Rossit PAdilHA
Especialista em Finanças
USP

eliete BeRnAl ARellAno
Doutora em Nutrição Humana Aplicada

eRiC AveRsARi MARtins
Doutor em Ciências Contábeis
USP

eRiC BARReto de oliveiRA
Mestre em Controladoria e Contabilidade
USP

fABio de BiAzzi 
Doutor em Engenharia da Produção
USP

fABio MAtuokA MizuMoto
Doutor em Administração
USP

fABio oRfAli
Mestre em Matemática
USP

fABio RiBAs CHAddAd
Ph.D. em Economia Agrícola
University of Missouri

feRnAndA fuRutA
Doutora em Controladoria e Contabilidade
USP

feRnAndo PRestes CesAR 

feRnAndo RiBeiRo leite neto
Doutor em Ciências Sociais
PUC-SP

fláviA feRReiRA PiAzzA
Mestre em Administração
Ibmec-RJ

flávio RoMeRo MACAu
Doutor em Administração de Empresas
FGV-SP

geoRge oHAniAn
Doutor em Administração
USP

giAnCARlo gReCo
MBA
Duke University

guilHeRMe AtHiA
Especialista em Marketing
ESPM

guilHeRMe fowleR A. MonteiRo
Doutor em Administração
USP
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guilHeRMe silveiRA MARtins
Mestre em Administração de Empresas
FGV-SP

gustAvo HenRique de ARAujo PeReiRA
Doutor em Estatística
USP

gustAvo RodRigues oRtegA
Mestre em Controladoria e Contabilidade Estratégica

guy Cliquet do AMARAl filHo
Mestre em Engenharia
USP

Heleno PiAzentini vieiRA 
Mestre em Economia
FGV-SP

HenRique MACHAdo BARRos
Ph.D. em Administração
University of Warwick

HsiA HuA sHeng
Doutor em Administração de Empresas
FGV-SP

HuMBeRto dAntAs
Doutor em Ciência Política
USP

ilAn AvRiCHiR
Doutor em Administração de Empresas
FGV-SP

iRineu gustAvo nogueiRA giAnesi
Mestre em Engenharia de Produção
USP

ivAnildo diAs de liMA
Mestre em Ciências
USP

ivo wAisBeRg
Doutor em Direito
PUC-SP

joão luiz MAsColo
Doutor em Economia
PUC-RJ

josé CARlos tioMAtsu oyAdoMARi
Doutor em Controladoria e Contabilidade
USP

josé Heleno fARo
Doutor em Economia Matemática
IMPA

josé luiz Rossi júnioR
Ph.D. em Economia
yale University

josé vAléRio MACuCCi
Mestre em Administração
FGV-SP

juAn PedRo jensen PeRdoMo
Doutor em Economia
USP

lARs MeyeR sAnCHes
Doutor em Engenharia Civil
Unicamp

leni HidAlgo nunes
Doutora em Administração
Université de Pau et des Pays de l’Adour

leonARdo PAgAno
Doutor em Economia de Empresas
FGV-SP

leonel MoleRo PeReiRA
Doutor em Administração
USP

leonidAs sAndovAl junioR
Ph.D. em Matemática
University of London

liAo yu CHieH
MBA em Finanças
Insper

luCA BoRRoni
Doutor em Economia
Universitá commerciale Luigi Bocconi

lúCiA guilHoto
Ph.D. em Administração 
Università di commerciale Luigi Bocconi

luCiAnA CARvAlHo de MesquitA feRReiRA
Ph.D. em Pesquisa em Administração
Erasmus Universiteit Rotterdam

luCiAnA yeung luk tAi
Doutora em Economia
FGV-SP

luis ClAudio MontoRo Mendes
LL.M.
Insper

luis feRnAndo longuini Cossi

luiz feRnAndo AndReotti tuRAtti
Mestre em Administração
USP

luiz feRRAz de MesquitA
Ph.D. em Administração
Purdue University

luiz fRAnCisCo Modenese vieiRA
Ph.D. em Sistemas de Transporte
Massachusetts Institute of Technology

MARA BeHlAu
Doutora em Fonoaudiologia
Universidade Federal de São Paulo

MARCelo HiRosHi nAkAgAwA
Doutor em Engenharia de Produção
USP

MARCelo josé CARBonARi
Doutor em Ciências Nucleares
USP

MARCelo leite de MouRA e silvA
Ph.D. em Economia
University of Chicago

MARCelo RodRigues dos sAntos
Doutor em Economia
FGV-RJ

MARCo Antonio leonel CAetAno
Doutor em Engenharia Aeronáutica e Mecânica
ITA

MARCo AuRélio liMA de queiRoz
Doutor em Administração de Empresas
FGV-SP

MARCo túlio PeReiRA lyRio
Ph.D. em Economia
Katholieke Universiteit Leuven

MARCos lisBoA
Ph.D. em Economia
University of Pennsylvania

MARCos RodRigues de lARA
Doutor em Ciências Sociais
PUC-SP

MARCos veçoso
Mestre em Economia da Saúde
Universitat Pompeu Fabra

MARCus sousA soARes
Bacharel em Psicologia 

MARCus viniCius loPes RAMos gonçAlves 
Mestre em Direito
PUC-SP

MARiA APAReCidA RHein sCHiRAto
Doutora em Educação
USP

MARiA CARolinA sAnCHez dA CostA
Ph.D. em Aprendizagem e Cognição
Rutgers, The State University of New Jersey

MARiA CRistinA nogueiRA gRAMAni
Doutora em Engenharia
Unicamp

MARiA kelly venezuelA
Doutora em Estatística
USP
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PAulo BARelli
Ph.D. em Economia
Columbia University

PAulo BeltRão fRAletti
Doutor em Administração
USP

PAulo josé de Azevedo
Mestre em Economia
Insper

PRisCilA BoRin de oliveiRA ClARo
Doutora em Administração
UFLA

PRisCilA feRnAndes RiBeiRo
Mestre em Economia de Empresas
FGV-SP

RAfAel PAsCHoARelli veigA
Doutor em Administração
USP

RAul AMARAl Rego
Doutor em Administração
USP

ReginA CARlA MAdAlozzo
Ph.D. em Economia
University of Illinois

Regis feRnAndo de RiBeiRo BRAgA
Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais
USP

RiCARdo diAs de oliveiRA BRito
Doutor em Economia
FGV-RJ

RiCARdo goulARt seRRA
Doutor em Administração
USP

RiCARdo josé de AlMeidA
Doutor em Administração
USP

RiCARdo MACHAdo
Doutor em Ciências Sociais
PUC-SP

RiCARdo Mollo
MBA
University of Dallas

RiCARdo RoCHA
Doutor em Administração
USP

MARiA letiCiA de fReitAs CostA
MBA
Cornell University

MARielzA CAvAllARi
Mestre em Administração
FGV-SP

MARildA PeRes CAMACHo AndRAde
MBA Executivo em Marketing
Insper

MARio séRgio kojiMA
MBA
University of Southern California

MARtA de CAMPos MAiA
Doutora em Administração de Empresas
FGV-SP

MAuRiCio RoCHA Alves de CARvAlHo
MBA
University of Pennsylvania

MAuRizio MAuRo 
Bacharel em Administração de Empresas
FGV-SP

MiCHAel viRiAto ARAújo
Doutor em Engenharia de Sistemas
USP

nAeRCio Aquino Menezes filHo
Ph.D. em Economia
University of London

nelson Mendes CAntARino
Doutor em História Social
USP

nilton deodoRo MoReiRA CARdoso junioR
Doutor em Economia
Université Paris 1 Pantheón-Sorbonne

nuno RiCARdo MARtins soBReiRA
Doutor em Economia
Universidade Nova de Lisboa

otto nogAMi
Mestre em Economia
Universidade Presbiteriana Mackenzie

PAtRiCiA dA CunHA tAvARes
Doutora em Administração de Empresas
FGV-SP

PAtRÍCiA PoRtellA PRAdo gAlHAno
Doutora em Administração
USP

RinAldo ARtes
Doutor em Estatística
USP

RoBeRtA MuRAMAtsu
Ph.D. em Economia
Erasmus Universiteit Rotterdam

RoBeRto Anis CAlfAt
Doutor em Engenharia de Produção
USP

RoBeRto duMAs dAMAs
Mestre em Economia
University of Birmingham

RodRigo Menon siMões MoitA
Ph.D. em Economia
University of Illinois

RodRigo tAkAsHi okiMuRA
Doutor em Engenharia Elétrica
USP

RogéRio dA CostA MonteiRo
Mestre em Economia
Insper

RoMeo deon BusARello
Mestre em Administração
PUC-SP

Ronnie MAsCHk
Especialista em Gerenciamento de Projetos
Fundação Vanzolini/USP

Roseli MoRenA PoRto
Doutora em Administração de Empresas
FGV-SP

sAndRo MAgAlHães MAnteigA
Mestre em Modelagem Matemática em Finanças
USP

séRgio giovAnetti lAzzARini
Ph.D. em Administração
Washington University, in St. Louis

seRgio RiCARdo MARtins
Mestre em Estatística
USP

silviA Antonio sfeiR
Mestre em Administração
FECAP

silvio ABRAHão lABAn neto
Doutor em Administração de Empresas
FGV-SP

silvio PossA
MBA
FIA

siMone BAsile
Mestre em Recursos e Desenvolvimento Empresarial 
Universidade Presbiteriana Mackenzie

tAdeu APAReCido PeReiRA dA Ponte
Mestre em Matemática
USP

tAtiAnA teRABAyAsHi MelHAdo
Doutora em Estatística
USP

tiAgo fisCHeR feRReiRA
Doutor em Administração
USP

tiMotHy AltAffeR
MBA
New york University

vAléRio MACHAdo dAllolio
MBA
Northwestern University

vinÍCius de BRAgAnçA MülleR e oliveiRA
Mestre em Economia
Unesp

vitoRiA CRistinA CARdoso sAddi
Ph.D em Economia
University of Southern California 

viviAn iARA stReHlAu
Doutora em Administração de Empresas
FGV - SP
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AlBeRto MACedo
Mestre em Direito Econômico, Financeiro e Tributário
USP

AlexAndRe deMetRius
Doutor em Direito Comercial
USP

AlvARo tAiAR
Bacharel em Direito
USP

AnA luizA sAlles louRenço

AndRéiA CRistinA BezeRRA
LL.M. em Direito Societário
Insper

dAniel kAlAnsky
Mestre em Direito Comercial
USP

dAniel MARtins Boulos
Mestre em Direito das Relações Sociais
PUC-SP

donAld MAC niCol
Bacharel em Administração de Empresas
FGV-SP

eduARdo MontenegRo dottA
Bacharel em Direito
PUC-SP

evAndRo Pontes
Mestre em Direito Comercial
USP

fABiAno del MAsso
Doutor em Direito
PUC-SP

fáBio dA PAz feRReiRA
Mestre em Administração
USP

fABio soARes de Melo
Especialista em Direito Tributário
PUC-SP

geRMAn AlejAndRo sAn MARtins feRnAndez 
Mestre em Direito Tributário
PUC-SP

josé dutRA vieiRA soBRinHo
Especialista em Ciências Contábeis
USP

josé eduARdo soARes de Melo
Doutor em Direito
PUC-SP

josé luiz ConRAdo vieiRA
Doutor em Direito
USP

josé viRgÍlio enei
Mestre em Direito Comercial
USP

kleBeR luiz zAnCHiM
Doutor em Direito
USP

lioR Pinsky
LL.M.
London School of Economics

luis feRnAndo CAMARgo
Bacharel em Ciências Contábeis
Faculdade Tibiriçá

luis gustAvo HAddAd
Mestre em Direito Civil
USP

luiz feRnAndo Mussolini júnioR
Mestre em Direito do Estado
PUC-SP

MARCel goMes BRAgAnçA Retto
Mestre em Direito Comercial
USP

MARCelo vieiRA von AdAMek
Doutor em Direito Comercial
USP

MARCelo godke veigA
LL.M.
Columbia University

MARCo Antonio BevilAquA

MARCos CAvAlCAnte de oliveiRA

Miguel toRnovsky
LL.M.
Columbia University

PAulo joRge sCARtezzini
Doutor em Direito Civil
USP

PedRo wHitAkeR de souzA diAs
LL.M.
University of Pennsylvania

Plinio josé loPes sHigueMAtsu
Mestre em Direito Internacional
USP

RenAto nunes
Doutor em Direito Tributário
PUC-SP

RodRigo feRnAndes ReBouçAs
Mestre em Direito das Relações Sociais
PUC-SP

RogéRio gARCiA PeRes

tAiMi HAensel
LL.M.
Insper

tHiAgo sAndiM
Bacharel em Direito
PUC-SP

vAldiR CARlos PeReiRA filHo
LL.M.
University of London

wilson R.oMetto

 
 

PRofessoRes ConvidAdos/PAlestRAntes
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PRêMio geoRge stigleR de exCelênCiA eM PesquisA

O Insper também premia os melhores trabalhos acadêmicos publicados pelos seus professores.  A escolha é feita com 
base na contribuição da publicação para o avanço do conhecimento nas áreas de administração, economia e outras 
áreas afins, avaliando a relevância para o meio acadêmico, organizações e sociedade.

1º lugar
Rodrigo Moita, pelo artigo “Political Price Cycles in Regulated Industries: Theory and Evidence” publicado na revista 
American Economic Journal: Economic Policy: Vol. 5 No. 1 (February 2013)

2º lugar 
josé Heleno faro, pelo artigo “Cobb-Douglas preferences under uncertainty” publicado na revista Economic Theory 
(January 2013)

Marcelo Moura, pelo artigo “Taylor rules and exchange rate predictability in emerging economies” publicado no 
Journal of International Money and Finance, Elsevier, Volume 32, February 2013, Pages 1008–1031

Marco lyrio, pelo artigo “Information in the yield curve: a macro-finance approach”, publicado no Journal of Applied 
Econometrics. J. Appl. Econ. (2012). Published online in Wiley Online Library. (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/jae.2305

gRAduAção

• Artur Parente – 1º lugar
• Carlos Melo – Menção Honrosa
• Eduardo Andrade – Menção Honrosa
• Sergio Martins – Menção Honrosa

A Escola estimula a qualidade do ensino, reconhecendo, por meio dos votos de alunos formados, os professores que 
mais se destacaram nos programas de graduação e pós-graduação.

Professores premiados em 2012:

PRêMio de exCelênCiA eM ensino CHAfi HAddAd 

Pós-gRAduAção

CeRtifiCAtes
• Ricardo Mollo – 1º lugar 
• Romeo Busarello – Menção Honrosa

MBAs
• Hsia Hua Sheng – 1º lugar 
• Auro Key Honda – Menção Honrosa
 

Professores que receberam os prêmios Chafi Haddad e George Stigler

Pesquisa
Regularmente nossos pesquisadores têm publicado artigos acadêmicos em diversas áreas da administração e de 
economia, em journals nacionais e internacionais de reconhecida relevância. Em 2012, foram 32 artigos publicados 
em revistas internacionais e 31 em revistas nacionais.

Um dos destaques foi a tese “Essays in Heterogeneous Agent Macroeconomics” do Professor Marcelo Rodrigues 
dos Santos, que recebeu o Prêmio Haralambos Simeonidis, concedido pela Associação Nacional dos Centros de  
Pós-graduação em Economia (ANPEC).

O ano de 2012 ainda foi marcado pelo lançamento do Centro de Finanças (CeFi), que tem como objetivo fomentar 
a produção acadêmica nessa área, contando com a participação de professores-pesquisadores e coordenado pelo 
Professor Antonio Zoratto Sanvicente e pelo Professor Michael Viriato Araujo.  As principais linhas de pesquisa do CeFi 
são: apreçamento de ativos e derivativos, avaliação de empresas, avaliação do desempenho de fundos de investimento, 
estrutura a termo da taxa de juros, finanças corporativas, finanças internacionais, gestão de carteiras e governança 
corporativa.

O Centro de Pesquisa em Estratégia (CPE) prosseguiu na produção de estudos na área de estratégia de negócios a 
partir da interação entre empresas e a academia. Em especial, o CPE produziu o Guia Salarial, resultado do primeiro 
ano de uma parceria com a operação brasileira da HAYS – empresa especializada no recrutamento de profissionais 
para média e alta gerência. Em conjunto com o Grupo Santander Brasil, o CPE publicou quatro novas edições do  
IC-PMN – Índice de Confiança do Empresário de Pequenos e Médios Negócios no Brasil. O índice, lançado em 2008, 
vem ganhando destaque na mídia, principalmente nas seções especializadas em pequenas e médias empresas.

No mesmo ano, o Centro de Políticas Públicas do Insper (CPP) apoiou diversos eventos com o objetivo de discutir a 
produção da pesquisa acadêmica de professores desse centro e de outros pesquisadores convidados. Em destaque, o 
seminário “O Triunfo da Cidade”, ministrado pelo Professor Edward Glaeser, economista da Universidade de Harvard, 
que abordou os principais desafios de gestão relacionados às grandes metrópoles mundiais.

www.insper.edu.br/pesquisa
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Produção Acadêmica do 
Corpo Docente 2012
PeRiódiCos inteRnACionAis

ADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO

DANNy PIMENTEL CLARO

ADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO

EDUARDO DE CARVALHO ANDRADE
MARIA CRISTINA NOGUEIRA GRAMANI

ADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO

GAZI ISLAM

ADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO

GAZI ISLAM

ADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO

GUILHERME FOWLER DE AVILA MONTEIRO

GUILHERME FOWLER DE AVILA MONTEIRO

CHARLES KIRSCHBAUM

GUILHERME SILVEIRA MARTINS

HSIA HUA SHENG 

CAIO CESAR MUSSOLINI

DANNy PIMENTEL CLARO

GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO PEREIRA

JOSÉ HELENO FARO

ADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO
HENRIQUE MACHADO BARROS

EDUARDO DE CARVALHO ANDRADE

Cancer/testis antigens expression and autologous serological response 
in a set of Brazilian non-Hodgkin´s lymphoma patients

Cancer immunology and immunotherapy

O boca a boca na era da Internet 

Harvard Business Review (santiago. edición en portugués)

Effect of age at disease onset in the clinical profile of spondyloarthritis: 
a study of 1424 Brazilian patients

Clinical and experimental Rheumatology (impresso)

Gender characterization in a large series of Brazilian patients with 
spondyloarthritis

Clinical Rheumatology (impresso)

Infrastructure and productivity in Latin America: is there a relationship 
in the long-run?

journal of economic studies (Bradford)

Network centrality and multiplexity: a study of sales performance

journal on Chain and network science (impresso)

Determinants of the choice of marketing channels by corporate clients: 
An analysis of the information technology sector

jisteM. journal of information systems and technology Management

New evidence on the role of cognitive skill in economic development

economics letters

Technical efficiency of business administration courses: a simultaneous 
analysis using DEA and SFA. 

international transactions in operational Research

Between unity and diversity: historical and cultural foundations of Brazilian 
management

european journal of international Management 

Can the subaltern eat? Anthropophagic culture as a Brazilian lens on post-
colonial theory

organization (london)

Food-retail development and the myth of everyday low prices: the case of 
Brazil

development Policy Review

Institutional change and capability building: some remarks on the institution-
based view of strategy

international journal of strategic Change Management

The truncated inflated beta distribution

Communications in statistics - theory and Methods

The use of FX Derivatives and the cost of capital: evidence of Brazilian 
companies

emerging Markets Review

On the confidence preferences model

fuzzy sets and systems

Service’s scientific community: a social network analysis (1995-2010)

journal of service Management

Ethnic influence in clinical and functional parameters in Brazilian 
patients with spondyloarthritis

the journal of Rheumatology (online)

Survival, causes of death, and prognostic factors in systemic sclerosis: 
analysis of 947 Brazilian patients

the journal of Rheumatology (online)

Rappers em São Paulo: conexões, desconexões e transgressões. 

Redes — Revista Hispana para el Análisis de Redes sociales
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JOSÉ HELENO FARO SÉGIO GIOVANETTI LAZZARINI

LEONIDAS SANDOVAL JUNIOR ADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO

MARCO ANTONIO LEONEL CAETANO ALEXANDRE GONZALES

LEONIDAS SANDOVAL JUNIOR ADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO

MARIA CRISTINA NOGUEIRA GRAMANI ALEXANDRE GONZALES

NAERCIO AQUINO MENEZES FILHO ANTONIO ZORATTO SANVICENTE

NAERCIO AQUINO MENEZES FILHO ANTONIO ZORATTO SANVICENTE

REGINA CARLA MADALOZZO CAIO CESAR MUSSOLINI

REGINA CARLA MADALOZZO BRUNO TEODORO OLIVA

SÉGIO GIOVANETTI LAZZARINI CARLOS ALBERTO FURTADO DE MELO

JOSÉ LUIZ ROSSI JúNIOR

Pricing rules and Arrow Debreu ambiguous valuation

economic theory

Leveraging the competitive advantage of Iberoamerican scholars 

Management Research (Armonk, n.y.)

Understanding Brazilian companies’ foreign exchange exposure 

emerging Markets Review

Correlation of financial markets in times of crisis

Physica A

Baixa prevalência das manifestações extra-articulares renais, cardíacas, 
pulmonares e neurológicas nas espondiloartrites: análise do Registro 
Brasileiro de Espondiloartrites
Revista Brasileira de Reumatologia (impresso)

Demand for life annuities: a Brazilian perspective

BAR. Brazilian Administration Review

Juros sobre o capital próprio: uma análise sobre o impacto tributário 
para quem paga e quem recebe

Revista Científica Hermes

Reflexo da introdução da substituição tributária de ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços na arrecadação do Estado 
de São Paulo
Enfoque: Reflexão Contábil (Impresso)

Determinants of transactions costs in the Brazilian stock market

Revista Brasileira de finanças

Problemas de estimação de custo de capital de empresas 
concessionárias no Brasil: uma aplicação à regulamentação de 
concessões rodoviárias 
Revista de Administração (FEA-USP)

Fatores associados ao fluxo escolar no ingresso e ao longo do ensino 
médio no Brasil

Pesquisa e Planejamento econômico

Ciclos reais e política fiscal no Brasil

estudos econômicos (usP. impresso)

Notas e reflexões sobre Liderança Política: contribuição para delimitação 
de um campo de estudo

Aurora (PuC-sP. online)

Pruning a minimum spanning tree

Physica A

A method for detection of abrupt changes in the financial market 
combining wavelet decomposition and correlation graphs

Physica A

Evaluating the impact of Brazilian Public School Math Olympics on the 
quality of education

economía (washington, d.C.)

Inter-regional wage differentials with individual heterogeneity: evidence 
from Brazil

the Annals of Regional science

Does investing in education reduce the gender wage gap? A Brazilian 
population study

Population Review (Print)

Transitions in fertility for Brazilian women: an analysis of impact factors

Plos one

Bad for practice? Reconciling alternative views on managerial attitudes 
and their impact on organizational performance 

Management Research (Armonk, n.y.)

Efficiency decomposition approach: A cross-country airline analysis  

expert systems with Applications

PeRiódiCos nACionAis
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JOSÉ CARLOS TIOMATSU OyADOMARI

EDÉLCIO KOITIRO NISIyAMA
JOSÉ CARLOS TIOMATSU OyADOMARI

LUCIANA yEUNG LUK TAI

EDUARDO DE CARVALHO ANDRADE

ERIC AVERSARI MARTINS NAERCIO AQUINO MENEZES FILHO

EDÉLCIO KOITIRO NISIyAMA
JOSÉ CARLOS TIOMATSU OyADOMARI

MARIA CRISTINA NOGUEIRA GRAMANI

FERNANDO RIBEIRO LEITE NETO NAERCIO AQUINO MENEZES FILHO

HENRIQUE MACHADO BARROS
SÉRGIO GIOVANETTI LAZZARINI

NAERCIO AQUINO MENEZES FILHO

HSIA HUA SHENG REGINA CARLA MADALOZZO

HUMBERTO DANTAS DE MIZUCA RODRIGO MENON SIMÕES MOITA

HUMBERTO DANTAS DE MIZUCA RICARDO DIAS DE OLIVEIRA BRITO

ILAN AVRICHIR RODRIGO TAKASHI OKIMURA

DENISE POIANI DELBONI

LARS MEyER SANCHES

Remuneração variável atrelada ao balanced scorecard

TAC - Tecnologias de Administração e Contabilidade

Concentração de vendas no final do mês

Revista Mundo logística

Tendências de decisões do TJSP sobre quebras de contratos privados

economic Analysis of law Review

O desempenho educacional como fator de influência na escolha da 
profissão

Cadernos de Pesquisa (Fundação Carlos Chagas. Impresso)

Educação, salários e alocação de trabalhadores entre tarefas: teoria e 
evidências para o Brasil

Pesquisa e Planejamento econômico (Rio de janeiro)

Estimando o retorno à educação do Brasil considerando a legislação 
educacional brasileira como um instrumento

Revista de economia Política (impresso)

Uma análise de rankings de escolas brasileiras com dados do SAEB 

estudos econômicos (usP. impresso)

The impact of civil status on women’s wages in Brazil

estudos econômicos (usP. impresso)

Uma análise do hiato do produto brasileiro 

Revista de Economia e Administração (Impresso)

Entradas e bandeiras: a estratégia de interiorização das cadeias de
fast food

RAe (impresso)

Conduta ética dos pesquisadores em contabilidade: diferenças entre a 
crença e a práxis 

Revista Contabilidade & finanças da usP

Empregabilidade e o mercado de recursos humanos no Brasil 

Revista de economia & Relações internacionais

A busca da inovação e a cadeia de valor

Revista de Administração da UNIMEP

Sistemas de controle gerencial e o processo de inovação

Revista de Administração e Inovação

Factors affecting the student evaluation of teaching scores: evidence 
from panel data estimation

estudos econômicos (usP. impresso)

Goodwill: uma análise dos conceitos utilizados em trabalhos científicos

Revista Contabilidade & finanças (online)

Estado de natureza, dominium e política econômica no pensamento 
hobbesiano 

Revista da sociedade Brasileira de economia Política

Do organizational incentives spur innovation?

BAR. Brazilian Administration Review

Country factors and dynamic capital structure in Latin American firms 

Revista Brasileira de finanças

O horário eleitoral gratuito na televisão e o padrão das coligações em 
eleições majoritárias municipais

leviathan

Coligações entre partidos nas eleições municipais de 2004 e 2008. 
Estudo de caso DEM/PFL e PT

Revista on-line liberdade e Cidadania

Aprendendo com o salmão

Revista da esPM
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ALEXANDRE DEMETRIUS PEREIRA

ANA LúCIA PINTO DA SILVA

ANA LúCIA PINTO DA SILVA

CAMILA PEREIRA BOSCOV

CHARLES KIRSCHBAUM

EDUARDO LUIZ MACHADO

GAZI ISLAM

GAZI ISLAM

GUSTAVO LIAN HADDAD

JOSÉ VIRGÍLIO LOPES ENEI

Ajuste a valor presente – AVP
Controvérsias jurídico-Contábeis  
dialética

A insegurança jurídica é também do devedor: seleção adversa e custo 
do crédito no Brasil
Agenda Contemporânea: direito e economia: trinta anos de Brasil 
fgv (série gvlaw)
editora saraiva

Principais conceitos econômicos
Agenda Contemporânea: direito e economia: trinta anos de Brasil 
fgv (série gvlaw)
editora saraiva

Demonstração dos fluxos de caixa e disponibilidades

Normas e práticas contábeis: uma introdução
Atlas

Redes sociais e expressões culturais na periferia: a extensão geográfica 
de rappers na cidade de São Paulo
Redes sociais no Brasil 
fino traço

Contribuição da cana-de-açúcar na redução das emissões de CO2 no 
Estado de São Paulo
Indústria, tecnologia e trabalho: desafios da economia brasileira 
CnPq

Ethical issues of reification and recognition on HRM: a critical social 
theory perspective
Business ethics: a critical approach: integrating ethics across the 
business world
Routledge

Happiness in Brazil
Happiness across cultures: views of happiness and quality of life in 
non-western cultures
springer

Questões controvertidas no processo administrativo fiscal - Carf 
Questões controvertidas no processo administrativo fiscal - Carf - 
vol.18
Rt

A atividade de construção em grandes projetos de infraestrutura no 
Brasil e o contrato de aliança: evolução ou utopia?
direito e infraestrutura  
saraiva

CAPÍtulos de livRo

LUCIANA yEUNG LUK TAI

LUCIANA yEUNG LUK TAI

SÉRGIO GIOVANETTI LAZZARINI

MARCO TúLIO PEREIRA LyRIO

ALEXANDRE DEMETRIUS PEREIRA

DENISE POIANI DELBONI

FABIANO DEL MASSO

EVANDRO FERNANDES DE PONTES

FABIO SOARES DE MELO

LUCIANA yEUNG LUK TAI

A insegurança jurídica também é do devedor: seleção adversa e custo 
do crédito no Brasil
Agenda Contemporânea: direito e economia: trinta anos de Brasil 
fgv (série gvlaw)
editora saraiva

Breve panorama do direito do trabalho brasileiro sob uma perspectiva 
econômica
Direito Econômico Social — Atualidades e reflexões sobre Direito 
Concorrencial, do Consumidor, do trabalho e tributário
Revista dos tribunais

The predictive content of the Yield Curve for inflation 
Macroeconomic Policy Making
Cambridge university Press

The small world of business groups: liberalization and network dynamics

the small world of corporate governance 
Mit Press

Curso de direito comercial

Malheiros

Direito empresarial do trabalho

saraiva

O conselho fiscal nas companhias abertas brasileiras

Coleção Insper 
Almedina

Direito econômico esquematizado

Método

Processo administrativo tributário: princípios, vícios e
efeitos jurídicos 

dialética

Análise econômica do direito do trabalho
direito e economia no Brasil
Atlas

livRos
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HSIA HUA SHENG 

OTTO NOGAMI

RICARDO HUMBERTO ROCHA 

NAERCIO AQUINO MENEZES FILHO

Série GVLaw Direito, Gestão e Prática: Introdução às finanças 
empresariais

saraiva

Avaliação econômica de projetos sociais

Dinâmica Gráfica e Editora

Princípios de economia - 6ª edição

Cengage

Planejamento financeiro pessoal e gestão do patrimônio: fundamentos 
e prática

editora Atlas

tRABAlHos eM AnAis de eventos

Foram publicados nove artigos ou resumos em anais de congressos nacionais e 25 em anais de congressos internacionais

2012Relatório Anual

PoR dentRo do PRogRAMA de BolsAs
Em 2012, 100 alunos receberam alguma modalidade 
de bolsa de estudo, representando 8% do total de 
alunos da graduação.

CoMunidAde AluMni

alunos possuem bolsa 
integral – 100% de subsídio

foi a média de subsídios 
concedidos sobre as 
mensalidades

64%

 8

59 alunos já concluíram* 
a restituição da Bolsa

*2012

127 alunos bolsistas*  
formados

A CoMunidAde AluMni é foRMAdA PoR
APRoxiMAdAMente 10 Mil gRAduAdos

137139
109

             2010                2011                2012 

evolução dA MAtRÍCulA dos ALUMNI eM novos CuRsos

núMeRo de ALUMNI / Alunos doAdoRes  

Em 2012, a área de Relacionamento Institucional do Insper orientou e coordenou esforços com o objetivo de aumentar 
o engajamento e o senso de pertencimento dos alunos formados por meio de 4 frentes: 

Conexão - organização de eventos de interesse, comunicação de avanços e conquistas do Insper, estímulo ao 
networking, interação dos alumni entre si e com a Escola;

Aprimoramento Contínuo - por meio da oferta de condições especiais no portfólio de cursos de pós-graduação e 
Educação Executiva;

Aconselhamento Profissional - ações coordenadas pelo Núcleo de Carreiras com o objetivo de acompanhar a 
trajetória profissional dos alumni;

Ações de voluntariado e doações  - participação em programas como Alumni-Mentor (alunos graduados aconselhando 
os alunos do último ano da graduação) e participação no Fundo de Bolsas por meio de doações.

Artigos Internacionais

Artigos Nacionais

Livros Capítulos

Livros

2010 2011 2012

20%

12%

1%

19%

16%

4%

1%

15%

8%

20%

15%

23%
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Acir Albino Dybas Junior - ADM 2011

Adriano Ortega Carvalho - ECO 2008

Alex Sandro Antunes - MBA (aluno)

Alexandre Cavalleri do Nascimento - Ed. Executiva (aluno)

Alexandre Ferraz de Oliveira - MBA (aluno)

Amanda Rodrigues Luhmann de Jesuz - ECO 2011

Andre Luiz de Moura Albuquerque - ADM 2010

Andrea Martins Flores - CMM 2010

Barbara Diniz Almeida - ADM 2008

Bruno Amorim Florencio Pereira - ADM 2007

Bruno Oliveira Gonçalves - ADM 2007

Bruno Saliba Laguna - ADM 2010

Caio Gracco Rocha Carbone - ECO

Caio Saliba Laguna - ECO (aluno)

Camila Paes Buffone - ADM 2008

Claudia Bruschi Martins - ECO 2010

Claudia Sayuri Fagliari - ADM (aluna)

Conrado Lima Gonsalez - ECO 2008

Cristina Elza Dora Camiz de Fonseca - ADM 2008

Cynthia Michels - ECO 2012

Daniel Blinder Somekh - ADM 2008

Daniel Severini - ECO (aluno)

Danilo Cesar Leite de Almeida - ADM 2006

Diogo Scuta Fagliari - ADM 2009

Dirceu Delamuta Filho - ADM 2007

Eduardo Montenegro Dotta - LL.M. 2001

Eduardo Santin Scarpari - ADM 2006

Emilio Motta Carmona Gerbelli - CBA 2010

Fábio da Silva Rodrigues - ECO 2004

Fabio Moreira Vernille - ECO 2007

Fábio Seabra de Paula - CFM (aluno)

Fabio Wrobel Zausner - ADM 2006

Felipe Martins Bacelar de Rezende - ECO 2011

Felipe Trigo Osmo - ECO 2005

Felix yen - ADM 2009

Fernanda Verroni Keidel - ADM 2007

Fernando Castro de Campos Roriz - ECO 2008

Fernando Henrique Folchito Maglioni - ADM 2007

Fernando Kenji Muramoto - ADM 2005

Fernando Luis Abegao Neto - ADM 2006

Fernando Nicoli - ADM 2008

Fernando Ring - ECO 2009

Flavia Cerruti - ADM 2008

Francisco Mendonça de Toledo Arruda - ADM 2006

Franco Rodrigues Resende Veludo - ADM 2007*
Frederico de Souza Queiroz Pascowitch - ADM 2005

Gabriel de Lima Ramos - ECO 2011

Gabriel Fongaro de Araujo Pereira - ECO 2010

Gisela Santos de Macedo - ADM 2005

Giuliano de Oliveira Mourao - MBA 2010

Guilherme Bockmann Ferreira - ADM 2007

Guilherme da Silva Palocci - ADM 2007

Guilherme Lopes Ferrari - ECO 2009

Guilherme Martinez Del Tedesco - ECO 2011

Guilherme Scotto Sassi - ECO 2006

Gustavo de Paula Ribeiro - ECO 2009

Alumni e Alunos Doadores 
do Fundo de Bolsas Gustavo Goldenberg - ECO 2011

Henrique Cordeiro Mariano - MBA 2008

Henrique Silva Pires Sana - ADM 2006

Henry Abdo Nakad - ADM 2008

Ivan Akio Itocazo Soida - Mestrado 2012

João Daniel Azevedo dos Santos - ADM 2008

João Marcelo de Aguirre Furlan - ADM 2003

João Moreira Salles - ECO 2003

Jonas Honchie Chen - ECO 2009

Jorge Hideo Tamae - MBA 2008

José Geraldo Setter Filho - MBA 2005

José Roberto Ermírio de Moraes Filho - ADM 2007*
José Roberto Schwartzmann Preter - ADM 2009

Josedir Barreto - LL.M. (aluno)

Julia dos Santos Ribeiro - ECO (aluna)

Laís yazbek de Oliveira e Silva - ADM 2008

Larissa Furletti Bomfim - ADM (aluna)

Larissa Matilde Salles Cunha Araium - ADM 2008

Leandro Omena Silva - ECO (aluno)

Leonardo Vassiliades Martinez - ADM 2008

Livia Rizzi Razente - ADM 2008

Lucas Pogetti Zanetti - ADM 2009

Luciana Szente Fonseca - ADM 2011

Luis Rodolfo Cruz e Creuz - LL.M. 2004

Luiz Eduardo Rudge Leite - ADM (aluno)

Luiz Fernando Matsubara - ADM 2007

Luiz Henrique Cordeiro Rustiguel - ADM 2004

Marcelo de Castro Ferreira Oliveira - ADM 2005

Maria Angelica Martins Miranda - ADM 2007

Maria Carolina Dassie - ECO 2006

Maria Neiva Tajra - ADM (aluna)

Marina Kairalla Garcia - ADM 2005

Mauricio Torres Pinto Bergamaschi - ADM 2006

Mauro Francisco de Andrade Filho - CFM 2012

Milton Giannelli Neto - ADM 2008

Nathalia Cristina Sampaio do Valle - ADM 2011

Otávio de Medeiros Tranchesi - ECO (aluno)

Paula Marcela Lima Perez - ADM 2010

Paulo Eduardo Albano - ADM 2007

Pedro Henrique Braga Lobo - ADM 2006

Pedro Henrique Lemgruber Vilela - ADM 2005

Pedro Vieira Lima de Albuquerque - ECO 2009

Philippe Lemes Ribeiro - ECO 2009

Rafael Barbosa Santos Coelho - ADM 2007

Rafael Behar - ADM 2006

Raphael Falcioni - ADM 2011

Raquel Erzinian de Camargo Moreira - ECO 2010

Ricardo Luiz Coelho Duarte - ECO 2010

Ricardo Siniscalchi de Souza - MBA 1999

Roberta Beatriz Bolognesi Donato - ADM 2005

Roberta Bornia Romiti - ECO 2010

Roberto Tranchesi Zuccolo - ADM 2006

Rodolpho Rocha Ruiz - ADM 2005

Rodrigo Kuchauskas Mariano da Silva - ADM 2002

Rodrigo Lemos da Silva Haenel - MBA 1996

Rodrigo Maldonado Mendonça - ECO 2009

Ronaldo Zecchin Torres - ADM 2008

Samer Souhail Ghosn - ADM 2008

Sidney Mendes de Souza - LL.M. (aluno)

Taís Novaes Silva - ADM 2011

Tatiana Der Haroutiounian - ADM 2011

Tatiana Milan - ADM 2003

Valter Pujol Ortiz - MBA 1996

Vanessa Lima Gonsalez Pedroso - ADM 2007

Vinícius Royo Rággio - ADM (aluno)

Werther Teixeira de Freitas Vervloet - ECO 2007

*nosso especial agradecimento

“Quando contribuo, colaboro para a perenidade da Instituição e 
ajudo a Escola a se manter no topo, com os melhores alunos que 

poderia ter, o que inclui, obviamente, aqueles que não teriam 

condições de arcar com a mensalidade”.
 

Franco Veludo –	ADM	2007

“Alumni celebrando evento de 10 anos de formatura
da 1ª turma de graduação
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Alex Harry Haegler

Alex Ribeiro Pinto da Silva

André Luis de Castro Moura Duarte 

André Street Aguiar

Arthur Mizne

Camila de Souza Queiroz Du Plessis

Carlos Rebouças Du Plessis

Carolina da Costa

Christian Greiffo da Justa Menescal

Cynthia de Souza Almeida Serva

Daniel Lucas Geraldeli

Decio Alexandre

Dirk Michael Boehe

Eduardo Cunha Monnerat Solon de Pontes

Eliete Bernal Arellano

Elisa Peres Novaki

Elubian de Moraes Sanchez

Fabio Pelicano Borges Vieira

Família Haddad*
Fernando Russo

Irineu Gustavo Nogueira Gianesi

Isabel Maria Sobrino Porto Rosas

Jean François Pinto Saghaard

José Alexandre Scheinkman

Josiane Pereira da Silva

Juliana Maria Salú dos Santos

Leonidas Sandoval Junior 

Letícia Costa

Liao yu Chieh

Luciana yeung

Luís Norberto Pascoal*
Marcelo Nakagawa

Marcia Nizzo de Moura

Marcos Costa Santos Carreira

Marcos de Barros Lisboa

Maria Gorete de Alencar Machado

Maria Lúcia de Fátima Zorzato

Maurizio Mauro

Piero Paolo Picchioni Minardi

Ricardo José de Almeida 

Rinaldo Artes

Rita de Cássia Rebollo

Roberto Haberfeld*
Rodrigo Lisboa Bonafé

Rogerio Ueti Barasioli

Ronei Filgueiras Frigerio

Sean R White

Sergio Giovanetti Lazzarini

Susan Lyons

Tatiana Beiragrande Ciorniavei

Tiago Fischer Ferreira

*nosso especial agradecimento

Amigos Doadores do 
Fundo de Bolsas novAs HoMenAgens no CAMPUs

Amigos Patrocinadores

CentRo de PolÍtiCAs PúBliCAs (CPP) 
FAMÍLIA HADDAD 

esColA de engenHARiA (TURMAS COM INÍCIO PREVISTO PARA 2015)

Resolução efiCAz de PRoBleMAs (ReP) 
PROJETO DE CAMPO NA GRADUAçãO

GRUPO DE EXECUTIVOS

PRogRAMAs ACAdêMiCos  
MODELO COMPROMETIMENTO ANUAL POR TEMPO DETERMINADO (MulTiyEAr	plEDgE)

MEMBRO DA COMUNIDADE JUDAICA NO BRASIL - SALA LUIZ MARTINS DE SOUZA DANTAS 

BANCO ITAú-UNIBANCO - SALA EUDORO VILLELA

FAMÍLIA HADDAD E JORGE PAULO LEMANN - SALA PAULO RENATO SOUZA 

“Falar sobre meu pai é
sempre motivo de grande 
orgulho e alegria! Ele foi um
homem de vanguarda, a frente
de seu tempo.”

Milú Villela - Dezembro	de	2012

“Homenagem ao Embaixador 
proclamado justo entre as 
nações. Título atribuído às
pessoas que arriscaram suas
vidas para ajudar os judeus 
perseguidos pelos regimes 
nazista e fascista.”

Março de 2013

“Ficamos muito honrados em 
ter em nosso campus uma 
sala de aula em homenagem 
a uma pessoa que tanto fez 
pela Educação Brasileira.”

Claudio Haddad - Janeiro de 2013
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Indicadores
ReCeitAs BRutAs

Custos e desPesAs diRetAs

MARgeM oPeRACionAl

desPesAs indiRetAs

desPesAs geRAis e instituCionAis

suPeRávit finAl

Posição de CAixA (Ao finAl do PeRÍodo)

fundo de BolsAs (sAldo Ao finAl do PeRÍodo)

investiMentos - totAl

doAções - fundo de BolsAs

doAções - outRAs

doAções - totAl

2010                          2011                          2012 

86.792

31.936

48.499

12.666

25.636

15.436

59.129

941

16.092

715

1.650

2.365

indiCAdoRes finAnCeiRos 
(EM	MilhArES	DE	rEAiS)1

96.893

35.630

54.074

14.621

31.154

17.710

59.450

1.145

28.514

878

10.690

11.568

116.877

42.975

68.173

16.163

32.868

22.496

57.564

893

27.577

576

5.668

6.244

1Visão Gerencial, desconsiderando ajustes contábeis

BiBlioteCA: ACeRvo e BAse de dAdos

desenvolviMento de estudos de CAsos

infRAestRutuRA2

teCnologiA3

2010                          2011                          2012 

332

68

14.393

1.538

investiMentos 
(EM	MilhArES	DE	rEAiS)1

496

79

26.147

2.290

652

64

25.173

2.270

1investimento	econômico,	desconsiderando	classificação	contábil 
2infraestrutura	(mobiliário,	mão	de	obra	para	a	expansão	do	atual	campus	e	expansão	geográfica	para	a	construção	do	prédio	do	curso	de	engenharia) 
3Tecnologia (aquisição de softwares e sistemas, entre eles o Blackboard)

gRAduAção

Pós-gRAduAção LATO sENsU

Pós-gRAduAção sTRICTO sENsU

eduCAção exeCutivA

%                 2010                 %                 2011                  %                 2012 

43%

40%

4%

14%

45%

38%

3%

14%

44%

36%

3%

17%

ReCeitAs PoR PRogRAMAs  
(EM	MilhArES	DE	rEAiS)1

43.221

36.898

 3.021

 13.753

50.943

42.365

3.812

19.757

37.555

 34.463

3.052

 11.723

1Visão Gerencial, desconsiderando ajustes contábeis
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1.218

 1.136

1.077

100

150

150

12,2

7,6

7,2

485

464

513

50

75

75

9,7

6,2

6,8

2010 

2011  

2012 

insCRitos           vAgAs1         AdMinistRAção          insCRitos         vAgAs1          eConoMiA

vestiBulAR – 1o seMestRe do Ano

gRAduAção

634

622

544

150

150

150

4,2

4,1

3,6

175

207

216

75

75

75

2,3

2,8

2,9

2010 

2011  

2012 

insCRitos          vAgAs1         AdMinistRAção          insCRitos          vAgAs1          eConoMiA

vestiBulAR – 2o seMestRe do Ano

1A partir do 2º semestre de 2010, o número total de vagas no vestibular da graduação foi acrescido em 50%  
(vagas	de	administração	150	e	vagas	de	economia	75)

n° totAl de insCRições

nº totAl de CAndidAtos (INSCRIçÕES COMPLETAS)

nº de CAndidAtos APRovAdos

nº de Alunos MAtRiCulAdos

Retenção (MATRICULADOS/APROVADOS)

2010                    2011                      2012              VARIAÇÃO %

1.447

–

484

451

93%

1.670

1.035

501

424

85%

MBAs

1.725

1.031

485

441

91%

3%

0%

-3%

4%

7%

n° totAl de insCRições

nº totAl de CAndidAtos (INSCRIçÕES COMPLETAS)

nº de CAndidAtos APRovAdos

nº de Alunos MAtRiCulAdos

Retenção (MATRICULADOS/APROVADOS)

2010                    2011                      2012              VARIAÇÃO %

1.212

–

511

482

94%

1.418

1.032

548

487

89%

CeRtifiCAtes

1.632

1.074

589

532

90%

15%

4%

7%

9%

2%

n° totAl de insCRições

nº totAl de CAndidAtos (INSCRIçÕES COMPLETAS)

nº de CAndidAtos APRovAdos

nº de Alunos MAtRiCulAdos

Retenção (MATRICULADOS/APROVADOS)

2010                    2011                      2012              VARIAÇÃO %

787

–

231

216

94%

696

493

269

251

93%

ll.M. – MAsteR of lAws

1.102

593

284

241

85%

58%

20%

6%

-4%

-9%

RelAção CAndidAto vAgA

n° totAl de insCRições

nº totAl de CAndidAtos (INSCRIçÕES COMPLETAS)

nº de CAndidAtos APRovAdos

nº de Alunos MAtRiCulAdos

Retenção (MATRICULADOS/APROVADOS)

2010                    2011                      2012              VARIAÇÃO %

3.446

–

1.226

1.149

94%

3.784

2.560

1.318

1.162

88%

Pós-gRAduAção lAto sensu totAl

4.459

2.698

1.358

1.214

89%

18%

5%

3%

4%

1%

eduCAção exeCutivA – CuRsos 
de CuRtA e MédiA duRAção

totAl de CAndidAtos

totAl de Alunos

2010                          2011                          2012 

634

326

1.157

568

1.382

652

nº de eMPResAs AtendidAs

PRogRAMAs ReAlizAdos

nº de Alunos

HoRAs MinistRAdAs

2010                          2011                          2012 

24

115

2.547

5.468

eduCAção exeCutivA PRogRAMAs CustoMizAdos

25

96

2.083

6.040

26

96

2.662

5.461

nº totAl de CAndidAtos (INSCRIçÕES COMPLETAS)

nº de CAndidAtos APRovAdos

nº de Alunos MAtRiCulAdos

Retenção (MATRICULADOS/APROVADOS)

2010                           2011                           2012 

92

33

25

76%

MestRAdo PRofissionAl eM AdMinistRAção

162

44

32

73%

131

37

32

86%

nº totAl de CAndidAtos (INSCRIçÕES COMPLETAS)

nº de CAndidAtos APRovAdos

nº de Alunos MAtRiCulAdos

Retenção (MATRICULADOS/APROVADOS)

2010                           2011                           2012 

167

52

40

77%

MestRAdo PRofissionAl eM eConoMiA

128

43

42

98%

157

52

50

96%
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Aos
ConselHeiRos do
insPeR instituto de ensino e PesquisA
são PAulo – sP

Relatório dos auditores 
independentes sobre as 
demonstrações financeiras

Examinamos as demonstrações financeiras do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa (“Instituto”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do 
resultado e do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

ResPonsABilidAde dA AdMinistRAção soBRe As deMonstRAções finAnCeiRAs

A administração do Instituto é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis para as pequenas e médias empresas (NBC TG 
1000), assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

ResPonsABilidAde dos AuditoRes indePendentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa 
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o 
cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter 
segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores 
e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento 
do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para 
a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras do Instituto para planejar os procedimentos 
de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia 
desses controles internos do Instituto. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação 
das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

oPinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa em 31 de 
dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

outRos Assuntos

O exame das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, preparadas 
originalmente antes dos ajustes decorrentes descritos na nota 2.e, foi conduzido sob a responsabilidade de outros 
auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria sem modificação, com data de 12 de março de 2012. 
Como parte de nossos exames das demonstrações financeiras de 2012, examinamos também os ajustes descritos na 
Nota Explicativa 2.e que foram efetuados para alterar as informações correspondentes de 31 de dezembro de 2011. 
Em nossa opinião, tais ajustes são apropriados e foram corretamente efetuados. Não fomos contratados para auditar, 
revisar ou aplicar quaisquer outros procedimentos sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 
exercício de 2011 e, portanto, não expressamos opinião ou qualquer forma de asseguração sobre eles tomados em 
conjunto. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto.

São Paulo, 3 de abril de 2013

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Marcos Antonio Boscolo
Contador CRC 1SP198789/O-0
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BAlAnços PAtRiMoniAis eM 31 de dezeMBRo de 2012 e 2011 
(Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CAixAs e equivAlentes de CAixA

ContAs A ReCeBeR de Alunos

BolsAs RestituÍveis

outRAs ContAs A ReCeBeR

desPesAs AnteCiPAdAs

APLICAçÕES FINACEIRAS

BOLSAS RETITUÍVEIS

OUTRAS CONTAS A RECEBER

iMoBilizAdo

intAngÍvel

difeRido

NOTA                          2012                          2011            NOTA                          2012                          2011            

NOTA                          2012                          2011            NOTA                          2012                          2011            

 2012                          2011       

TOTAL

5

6

7

8

5

7

9

10

11

57.320

9.667

836

1328

252

69.423

5.041

6.314

-

80.680

3.069

3.637

98.741

168.164 145.465

Ativo

Circulante

Ativo

Não circulante (Realizável a longo prazo)

56.946

10.152

1.063

1.508

24

69.693

4.649

7.383

815

55.941

2.977

4.007

75.772

foRneCedoRes

sAláRios, féRiAs e enCARgos soCiAis A PAgAR

PRovisão PARA PRêMio A funCionáRio

seRviços fAtuRAdos não PRestAdos - ReCeitA difeRidA

iMPostos A ReColHeR

outRAs ContAs A PAgAR

PRovisão PARA ContingênCiAs

PAtRiMônio lÍquido

PAtRiMônio soCiAl

ReseRvA estAtuáRiA

suPeRávit de exeRCÍCio

suPeRávit ACuMulAdo

 2012                          2011       

TOTAL

12

13

14

15

16

5.677

6.215

1.688

7.404

522

414

21.920

48

48

27

13.658

24.403

108.108

146.196

168.164 145.465

PAssivo

Circulante

PAssivo

Não circulante

5.224

4.963

1.093

11.325

639

361

23.605

67

67

27

13.658

26.836

81.272

121.793

(Reapresentado) (Reapresentado)

(Reapresentado) (Reapresentado)

(Reapresentado)
(Reapresentado)
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deMonstRAções de ResultAdos

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de Reais)

deMonstRAções dA MutAção do PAtRiMônio lÍquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de Reais)

deMonstRAções de ResultAdos ABRAngentes

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de Reais)

ReCeitAs oPeRACionAis lÍquidA

CUSTOS DE MãO DE OBRA DE ENSINO E DIRETOS

suPeRávit BRuto

desPesAs oPeRACionAis

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DEPRECIAçãO

DESPESA COM  DEVEDORES DUVIDOSOS

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS

suPeRávit Antes dAs ReCeitAs e (desPesAs) finAnCeiRAs

RECEITAS FINACEIRAS 

DESPESAS FINACEIRAS

ReCeitAs finACeiRAs lÍquidAs

suPeRávit do exeRCÍCio

sAldos eM 01 de jAneiRo de 2011

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

sAldos eM 01 de jAneiRo de 2011 (AJUSTADO)

SUPERÁVIT DO ExERCÍCIO (ANTES DO AJUSTE)

AJUSTE DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

sAldos eM 31 de dezeMBRo de 2011 (REAPRESENTADO)

tRAnsfeRênCiA PARA suPeRávit ACuMulAdo

SUPERÁVIT DO ExERCÍCIO

sAldos eM 31 de dezeMBRo de 2012

suPeRávit do exeRCÍCio

ResultAdo ABRAngente totAl

NOTA                          2012                           2011            CApITAL
SOCIAL

RESERVA
ESTATuTÁRIA

SupERÁVIT
ExERCíCIO

SupERÁVIT
ACumuLAdO TOTAL

2012                           2011            

18

19

20

7

21

22

22

27

-

27

-

-

27

-

-

27

112.099

(70.696)

41.403

(22.919)

(3.221)

(3.728)

7.133

18.668

5.998

(263)

5.735

24.403

13.658

-

13.658

-

-

13.658

-

-

13.658

24.403

24.403

94.398

(60.738)

33.660

(22.628)

(3.310)

(244)

10.626

18.104

9.177

(445)

8.732

26.836

-

-

-

26.554

282

26.836

(26.836)

24.403

24.403

81.277

(5)

81.272

-

-

81.272

26.836

24.403

132.511

94.962

(5)

94.957

26.554

282

121.793

-

24.403

146.196

26.836

26.836

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

deMonstRAções do fluxo de CAixA - Método indiReto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de Reais)

2012                          2011            

suPeRávit do exeRCÍCio

Ajustes PoR:

DEPRECIAçãO E AMORTIZAçãO

VALOR RESIDUAL DAS BAIXAS DE IMOBILIZADO

PROVISãO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAçãO DUVIDOSA

24.403

3.221

-

3.728

31.352

fluxos de CAixA dAs AtividAdes oPeRACionAis

26.227

3.310

793

244

30.574

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)
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2012                          2011            

2012                          2011            

APLICAçÕES FINANCEIRAS LONGO PRAZO

CONTAS A RECEBER E BOLSAS

OUTRAS CONTAS A RECEBER

FORNECEDORES

SALÁRIOS, FéRIAS E PRêMIOS A PAGAR

OUTRAS CONTAS A APAGAR

SERVIçOS A FATURAR

PROVISãO PARA CONTIGêNCIA

(392)

(3.287)

2.087

453

1.847

(64)

(3.922)

(18)

(AuMento)/ Redução eM Ativos

AuMento/ (Redução) eM PAssivos

(5.103)

(4.360)

(969)

3.627

1.201

361

1.326

(10)

CAixA lÍquido PRoveniente dAs AtividAdes oPeRACionAis 28.056 26.647

AQUISIçãO DE ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

fluxos de CAixA dAs AtividAdes de investiMentos

(27.682) (30.471)

CAixA lÍquido usAdo nAs AtividAdes de investiMento (27.682) (30.471)

AuMento (Redução) do CAixA e equivAlentes de CAixA 374 (3.824)

NO INÍCIO DO EXERCÍCIO

NO FIM DO EXERCÍCIO

deMonstRAção de vARiAção do CAixA e equivAlente de CAixA

56.946

57.320

60.770

56.946

AuMento (Redução) do CAixA e equivAlentes de CAixA 374 (3.824)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

notAs exPliCAtivAs às deMonstRAções finAnCeiRAs
(Em milhares de Reais)

1- Contexto oPeRACionAl

O Insper é uma associação civil, sem fins lucrativos, que tem por objetivo a educação e geração de conhecimento nas 
áreas de administração, economia, direito e engenharia, explorando suas complementaridades para agregar valor às 
organizações e à sociedade.

Tendo sido constituído inicialmente sob a denominação de Instituto Fiesole em 20 de outubro de 2003, teve sua 
denominação alterada para Instituto Veris em 1º de abril de 2004, sucedeu as operações da filial São Paulo do Ibmec 
Educacional S.A, quando recebeu, sob forma de doação, o acervo líquido apurado conforme laudo de avaliação. 

Em 2009, a Escola mudou sua razão social e seu nome para Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, mantendo-se uma 
instituição sem fins lucrativos.

Dentre as principais atividades educacionais desenvolvidas destacam-se os cursos de graduação, de pós-graduação e 
de educação executiva. Entre as atividades de pesquisa, de geração e disseminação de conhecimento, destacam-se 
o Centro de Políticas Públicas (CPP), o Centro de Pesquisas em Estratégica (CPE) e o Centro de Finanças (CeFi). A 
Instituição conta com um campus universitário, na Rua Quatá, 300, no bairro da Vila Olímpia em São Paulo, SP. 

Ao longo desses anos, o Insper tem buscado os mais altos padrões de governança e de qualidade nas suas atividades. 
No âmbito nacional, recentemente, o Insper obteve a 7ª posição no ranking nacional de instituições de ensino do 
país do MEC (Ministério da Educação). No âmbito internacional, o Insper é certificado pela AACSB, The Association 
to Advance Collegiate Schools of Business, desde 2010, sendo uma das duas instituições brasileiras acreditadas pela 
principal associação certificadora de escolas de negócios no mundo.

O Instituto está imune da tributação do imposto de renda e da contribuição social,  de acordo com a Constituição 
Federal e de acordo com a Lei nº 9.532/97, que estabelece no seu art. 15, que o Instituto deverá reunir as seguintes 
condições, cumulativamente, para fazer jus a essa isenção:

A   Não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;

B   Aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais;

C   Manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem      
     a respectiva exatidão;

d   Conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem 
     a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, assim como, a realização de quaisquer outros atos ou     
     operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

e   Apresentar, anualmente, a declaração de rendimentos.

Atendendo a formação estatutária de entidade sem fins lucrativos, todos os recursos gerados pelo Insper são aplicados 
no seu objeto social de ensino e educação. 

2- BAse de PRePARAção 

A   Declaração de conformidade (com relação às normas do CPC)

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e mais 
especificamente o CPC PME - Contabilidade para pequenas e médias empresas. 

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 27 de março de 2013. 

(Reapresentado)

(Reapresentado)
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B   Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção pelos instrumentos 
financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado.

C   Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional do Instituto. Todas as informações 
financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

d   Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça 
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, 
passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são 
reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.  

As informações sobre incertezas de premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um 
ajuste material dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referente às políticas contábeis adotadas 
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas seguintes 
notas explicativas: 

• Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 3h);

• Determinação do ajuste para créditos de liquidação duvidosa (notas explicativas nºs 6 e 7).

• Determinação das provisões para contingências (nota explicativa nº 15). 

O resultado das transações e informações quando da efetiva realização podem divergir dessas estimativas.

e   Correção de erro de exercício anterior

As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, originalmente emitidas em 
12 de março de 2012, estão sendo reapresentadas, em conformidade com o CPC PME- Contabilidade para pequenas 
e médias empresas, seção 10, em decorrência de correção dos seguintes ajustes e reclassificações: 

Abaixo demonstramos um resumo das demonstrações financeiras originalmente apresentadas, comparativas às 
demonstrações financeiras reapresentadas de 31 de dezembro de 2011: 

2011              AJuSTES                       2011            2011              AJuSTES                       2011            

2011              AJuSTES                       2011            

2011              AJuSTES                       2011            

CAixAs e equivAlentes de CAixA

ContAs A ReCeBeR de Alunos 

BolsAs RestituÍveis

outRAs ContAs A ReCeBeR

desPesAs AnteCiPAdAs

totAl do Ativo CiRCulAnte

PAtRiMônio soCiAl 

ReseRvA estAtutáRiA

suPeRávit do exeRCÍCio 

suPeRávit ACuMulAdo 

totAl do PAtRiMônio lÍquido 

totAl do PAssivo 

APliCAções finAnCeiRAs

BolsAs RestituÍveis

outRAs ContAs A ReCeBeR

iMoBilizAdo

intAngÍvel

difeRido

totAl do Ativo não CiRCulAnte

totAl do Ativo 

foRneCedoRes

sAláRios, féRiAs e enCARgos soCiAis A PAgAR

PRovisão PARA PRêMio A funCionáRio

seRviços fAtuRAdos não PRestAdos - RECEITA DIFERIDA

iMPostos A ReColHeR 

outRAs ContAs A PAgAR

 totAl do PAssivo CiRCulAnte 

 PRovisão PARA ContingênCiAs 

seRviços fAtuRAdos não PRestAdos - RECEITA DIFERIDA

 totAl do PAssivo não CiRCulAnte

61.594

10.152   

- 

2.623 

- 

74.369 

27 

13.658

26.554 

81.277 

121.516  

142.211 

-

7.383 

786

52.688

2.977 

4.007 

 67.841 

142.210 

5.224 

4.963 

-

8.292

639 

361  

19.479 

 67 

1.149

1.216 

 i (4.648)

-

ii 1.063

 ii vi (1.115)

24

(4.676)

- 

- 

282 

(5) 

277 

3.254 

  i 4.649

-

 vi 29

 vii 3.254

-

-

 7.932

3.254

- 

- 

   viii 1.093 

v ix 3.033 

- 

- 

 4.126  

 - 

v (1.149) 

(1.149) 

Ativo

Circulante

PAssivo

Patrimônio Líquido

Ativo

não Circulante - Realizável a longo prazo

PAssivo

Circulante

56.946

10.152

1.063

1.508

24

69.693

27

13.658

26.836

81.272

121.793

145.465

4.649

7.383

815

55.941

2.977

4.007 

75.772

145.465

5.224

4.963

1.093

11.325

639

361

 23.605

67

-

67

(Anterior) (Reapresentado)

(Anterior)

(Anterior)

(Anterior)

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)
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2011              AJuSTES                       2011            

ReCeitAs oPeRACionAis lÍquidA

Custos de Mão-de-oBRA de ensino e diRetos 

 suPeRávit BRuto

desPesAs oPeRACionAis

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DEPRECIAçãO

DESPESA COM DEVEDORES DUVIDOSOS

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

suPeRávit Antes dAs (desPesAs) e ReCeitAs finAnCeiRAs

ReCeitAs finAnCeiRAs lÍquidAs

RESULTADO NãO OPERACIONAL 

suPeRávit do exeRCÍCio

104.485

-

 104.485 

(81.786)

(3.826)

(211) 

(19)

18.643 

 8.732 

(821) 

26.554 

 ix iii (10.087) 

 iv viii (60.738) 

(70.825) 

   

 viii iv 59.158 

 vii 516 

(33) 

 iii 10.645 

 (539) 

 - 

 821  

282 

deMonstRAções do ResultAdo dos exeRCÍCios

94.398

(60.738)

 33.660

 

(22.628)

(3.310)

(244)

10.626

18.104

8.732

-

 26.836

ReClAssifiCAções: 

i- Reclassificação da parcela não circulante das aplicações financeiras que têm vencimento e intenção de liquidação 
no longo prazo, que anteriormente foi apresentado como circulante; 

ii- Reclassificação da parcela circulante das bolsas de estudo restituíveis, que no exercício anterior foram classificadas 
em outras contas a receber; 

iii- Reclassificação do saldo de receita de doações para outras receitas operacionais que anteriormente estavam 
classificadas como receita líquida.

iv- Reclassificação de despesas administrativas para custo de mão-de-obra de ensino e direto.

v- Reclassificação da parcela circulante do saldo de serviços faturados não prestados (receita diferida), anteriormente 
apresentada como não circulante.  

vi- Reclassificação da parcela não circulante de outras contas a receber que tem vencimento no longo prazo.  

Ajustes: 

vii- Registro da amortização das benfeitorias em imóveis de terceiros e instalações pelo prazo do contrato de aluguel 
de 18 anos, que havia sido reconhecido pelo Instituto considerando a vida útil de 10 anos; 

viii- Reconhecimento da provisão para prêmio aos funcionários, pelo regime de competência, reconhecido pelo regime 
de caixa no exercício anterior;  

ix- Registro do saldo de Serviços faturados não prestados (receita diferida) pelo regime de competência, não 
reconhecido em exercícios anteriores.
 

3- PRinCiPAis PolÍtiCAs ContáBeis

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente aos exercícios 
apresentados nessas demonstrações financeiras, exceto pelas correções apresentadas acima.

A   Transações em moeda estrangeira

Transações em moeda estrangeira são convertidas para as respectivas moedas funcionais do Instituto pelas taxas de 
câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na 
data de apresentação são convertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio apurada naquela data.  O ganho ou 
perda cambial em itens monetários é a diferença entre o custo amortizado da moeda funcional no começo do período, 
ajustado por juros e pagamentos efetivos durante o período, e o custo amortizado em moeda estrangeira à taxa de 
câmbio no final do período de apresentação. 

B   Instrumentos financeiros

Ativos financeiros não derivativos
O Instituto reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados.  Todos os outros ativos 
financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual o Instituto se torna uma das partes das 
disposições contratuais do instrumento.

O Instituto não reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou 
quando o Instituto transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais dele em uma transação no qual 
essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação 
que seja criada ou retida pelo Instituto nos ativos financeiros é reconhecida como um ativo ou passivo individual.

Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e 
somente quando, o Instituto tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base 
líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 

O Instituto tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio 
do resultado e recebíveis.

Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para 
negociação e seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados 
pelo valor justo por meio do resultado se, e somente se o Instituto gerencia tais investimentos e toma decisões de 
compra e venda baseada em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de 
investimentos do Instituto. Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado 
como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e 
mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício. 

Recebíveis
Recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais 
ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após 
o reconhecimento inicial, os recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, 
decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. Os recebíveis abrangem caixa e equivalentes de 
caixa, contas a receber de alunos, bolsas restituíveis e outros créditos provenientes de prestação de serviços.

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, bancos conta movimento e aplicações financeiras com 
vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco 
insignificante de alteração no valor, e são utilizadas na quitação das obrigações de curto prazo.

C   Passivos financeiros não derivativos

O Instituto reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data em que são originados. 

(Anterior) (Reapresentado)
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Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual o Instituto se torna 
uma parte das disposições contratuais do instrumento. O Instituto baixa um passivo financeiro quando tem suas 
obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida. 

O Instituto tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores e outras contas a pagar. 

Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação 
atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do 
método dos juros efetivos.

Instrumentos financeiros derivativos
O Instituto não possuía em 31 de dezembro de 2012 e 2011 nenhuma operação com instrumentos financeiros 
derivativos, incluindo operações de hedge.

d   Contas a receber de alunos

Representam, basicamente, as mensalidades emitidas, porém não recebidas, além de acordos firmados com estudantes 
de mensalidades vencidas. 

O reconhecimento do ajuste para créditos de liquidação duvidosa foi constituído em montante considerado suficiente 
pela Administração para fazer face, a eventuais perdas na realização das mensalidades, negociações a receber e outros 
ativos a receber e é calculada levando-se em consideração os índices históricos de recuperação em suas diversas 
modalidades. Estes índices são revisados semestralmente buscando uma melhor estimativa para a mensuração desses 
valores.

e   Passivo circulante e não circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando 
aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data de levantamento 
do balanço patrimonial.

f   Serviços faturados e não prestados – Receita diferida 

Como prática de negócio e mercado de atuação do Instituto, há faturamentos e pagamentos antecipados de cursos 
customizados e pós-graduação. Consequentemente, são reconhecidas como receitas diferidas, no passivo circulante, 
as mensalidades de períodos subsequentes recebidas antecipadamente pelo Instituto no exercício social em curso e 
que serão reconhecidas no resultado do exercício de acordo com o regime de competência. 

 
g   Provisões

Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando o Instituto possui uma obrigação legal ou construtiva como 
resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As 
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

H   Imobilizado

Reconhecimento e mensuração 
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação 
acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. 

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos 
da alienação com o valor contábil do imobilizado e são reconhecidos em outras receitas/despesas operacionais no 
resultado.

Amortização e depreciação
As benfeitorias em imóveis de terceiros são amortizadas pelo prazo do contrato de locação- pelo prazo de 18 anos.

A depreciação é calculada pelo método da linha reta sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido 
do valor residual, ao longo de sua vida útil estimada.

As vidas úteis estimadas para os períodos corrente e comparativo são as seguintes:

Os métodos de amortização e depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de 
exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

i    Arrendamento mercantil

Os pagamentos efetuados sob arrendamentos operacionais são reconhecidos no resultado pelo método linear pelo 
prazo do arrendamento. Os incentivos de arrendamentos recebidos são reconhecidos como uma parte integrante das 
despesas totais de arrendamento, pelo prazo de vigência do arrendamento. 

j   Ativos intangíveis

O ativo intangível refere-se praticamente aos investimentos em sofwares e sistemas de aplicativos de informática do 
Instituto. Esses ativos são amortizados de forma linear pelo período de 5 anos.

 
k   Avaliação do valor recuperável dos ativos

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças 
nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu 
valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é 
constituído um ajuste do ativo para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

l   Redução ao valor recuperável (impairment)

Ativos financeiros
O Instituto avalia os ativos do imobilizado quando há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor 
recuperável. 

Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após 
o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros 
projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável.

A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso no pagamento 
por parte do devedor, a reestruturação do valor devido ao Instituto sobre condições de que o Instituto não consideraria 
em outras transações, indicações de que o devedor ou emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento 
de um mercado ativo para um título. 

Na aplicação do teste de redução ao valor recuperável de ativos, o valor contábil de um ativo ou unidade geradora de 

Máquinas e equipamentos       10 anos

Móveis e utensílios         10 anos

Equipamentos de informática       5 anos

Biblioteca         10 anos

Instalações         18 anos

Benfeitorias em imóveis de terceiros      18 anos
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caixa é comparado com o seu valor recuperável. O valor recuperável é o maior valor entre o valor líquido de venda de 
um ativo e seu valor em uso. Considerando-se as particularidades dos ativos do Instituto, o valor recuperável utilizado 
para avaliação do teste de redução ao valor recuperável é o valor em uso, exceto quando especificamente indicado. 
Este valor de uso é estimado com base no valor presente de fluxos de caixa futuros, resultado das melhores estimativas 
do Instituto. 

Ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros do Instituto são revistos a cada data de apresentação das demonstrações 
financeiras para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor 
recuperável do ativo é determinado. Durante o exercício de 2012, não houve indicação de perda no valor recuperável 
dos ativos não financeiros.

M   Benefícios de curto prazo a empregados

Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não descontada e são incorridas 
como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado.

O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago, se o Instituto tem uma obrigação legal ou construtiva de 
pagar esse valor em função de serviço passado prestado pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de 
maneira confiável.

n   Receita de serviços

As receitas incluem, principalmente, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), 
mensalidades dos cursos de especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de 
taxas de inscrições em vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados.

o   Receitas e despesas financeiras

As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras e juros sobre contas a receber por 
mensalidades renegociadas. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. 

As despesas financeiras abrangem despesas bancárias, multas e juros.

4- deteRMinAção do vAloR justo

Diversas políticas e divulgações contábeis do Instituto exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e 
passivos financeiros como para os não financeiros.  Os valores justos têm sido apurados para propósitos de mensuração 
e/ou divulgação baseados nos métodos descritos na nota explicativa nº 23. Quando aplicável, as  informações 
adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos  valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele 
ativo ou passivo. 

5- CAixA e equivAlentes de CAixA

2012                     2011            

RENTABILIdAdE VENCImENTO                  2012                         2011            

2012                     2011            

CAixA

BAnCo ReAl

BAnCo itAú

BRAdesCo

MensAlidAdes esColARes

ContAs A ReCeBeR de Clientes CustoMizAdos 

outRAs ContAs A ReCeBeR 

 PRovisão PARA CRéditos duvidosos

itAú

CitiBAnk

sAntAndeR

sAntAndeR

BRAdesCo

BRAdesCo

itAú

itAú

4

-

1

173

 178

10.102 

760 

     166  

 11.028  

(1.361) 

 9.667 

33.389

11.256

7.604

3.421

2.284

2.590

1.620

19

 62.183

62.361

Fundo de Aplicações

Fundo de Aplicações

Fundo de Aplicações

CDB

Aplic. Automáticas

Fundo de Aplicações

CDB

Aplic.Automática

sem vencimento

sem vencimento

sem vencimento

20/03/2014

sem vencimento

sem vencimento

26/04/2014

sem vencimento

CAixAs e BAnCos

APliCAções finAnCeiRAs

6

2

1

1

 10

9.341

1.151

   461 

10.953

 (801)

10.152 

35.712

10.357

4.185

3.156

1.489

5.193

1.493

-

 61.585

61.595

CAixA e equivAlentes de CAixA  

APliCAções finAnCeiRAs - PARCelA não CiRCulAnte 

57.320

5.041

 62.361

56.946

4.649

 61.595

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido 
de caixa e são efetuadas em investimento de baixo risco.

Os recursos classificados como caixa e equivalente de caixa compreendem basicamente aplicações financeiras, as 
quais estão vinculadas a remuneração entre 98% a 104% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que o Instituto 
contrata com instituições financeiras de primeira linha. 

As aplicações financeiras classificadas no não circulante referem-se a Certificado de Depósito Bancário (CDB), 
remuneradas a taxas pré-fixadas que variam entre 100% e 101% do CDI para os períodos abrangidos por estas 
demonstrações financeiras. 

6- ContAs A ReCeBeR dos Alunos

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)
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7- BolsAs RestituÍveis

Bolsas restituíveis referem-se às bolsas concedidas a alunos ativos que assumiram o compromisso de devolução das 
mensalidades financiadas junto ao Instituto em prazo médio de 5 anos, iniciado um ano após sua conclusão de curso. 
Os pagamentos serão exigidos com atualização do IPCA.  

O Instituto, considerando a indexação dos pagamentos das dívidas pelos valores dos boletos vigentes nas datas 
previstas de liquidação das obrigações efetuou o cálculo do valor presente das parcelas de longo prazo, não apurando 
diferenças significativas com os valores atualmente registrados, líquidos de provisão para realização.  

Conforme previsto no estatuto do Instituto, as bolsas são concedidas a jovens estudantes talentosos que possuam 
bom aproveitamento acadêmico e comprovada baixa renda e que optem por um curso de graduação oferecido pelo 
Instituto. 

A movimentação de provisão para créditos duvidosos no período de 31/12/2011 a 31/12/2012 está representada
a seguir:

A provisão para perdas na realização das bolsas restituíveis foi determinada com base no histórico de perdas dos 
últimos três anos. O montante de provisão para devedores duvidosos constituído no exercício foi de R$ 3.728 (R$ 244 
em 2011) constituído por R$ 560 em contas a receber de alunos e R$ 3.168 em bolsas restituíveis.

 
Os saldos apresentados no ativo não circulante possuem o seguinte cronograma de vencimentos:

8- outRAs ContAs A ReCeBeR

CRitéRios de Constituição de PRovisão PARA CRéditos duvidosos

O Instituto manteve, no exercício de 2012, os mesmos critérios de anos anteriores referentes à constituição da 
provisão para perdas na realização de créditos sobre os saldos vencidos. 

A movimentação de provisão para créditos duvidosos no período de 31/12/2011 a 31/12/2012 está representada a 
seguir:

O aging list dos vencimentos dos valores a receber são os que seguem:

sAldo eM 31 de dezeMBRo de 2011

CoMPleMento de PRovisão no exeRCÍCio

sAldo eM 31 de dezeMBRo de 2012

sAldo eM 31 de dezeMBRo de 2011

CoMPleMento de PRovisão no exeRCÍCio

sAldo eM 31 de dezeMBRo de 2012

  (801)

 (560)

 (1.361)

            -

 (3.168)

(3.168)

2012                     2011            

2012                     2011            

 2011             2012            

CONTAS A RECEBER                         pROVISÃO                     LíquIdO                      LíquIdO

A venCeR

de 1 A 30 diAs

de 31 A 180 diAs

MAis de 181 diAs

AdiAntAMentos A foRneCedoRes

iMPostos A ReCuPeRAR

AdiAntAMentos de viAgeM 

AdiAntAMento de féRiAs

outRos 

BolsAs RestituÍveis

CiRCulAnte

não CiRCulAnte

6.738 

1.361  

1.572 

 1.357  

 11.028 

631 

508 

- 

172 

17 

 1.328 

       (3.168)

   (567)

       (2.601)

7.170

 856

6.314

10.338

 1.423

 8.915

7.837 

1.336 

972 

       807 

 10.952 

494

823

12

159

20

 1.508

8.446

 1.063

7.383

2014             1.802

2015             1.912

2016            1.893

2017            1.473

2018            1.076

Após 2018               759

            8.915

(Reapresentado)

(Reapresentado)
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9- iMoBilizAdo

ContRAto de Build to suit 

Em 2006 o Instituto efetuou um acordo na modalidade Build-to-suit. Essa modalidade consiste na construção de 
um edifício sob medida para um usuário, no caso o Instituto, que ocupará o imóvel pelo período de 18 anos. Os 
investidores fizeram o aporte de capital para obra e permanecem proprietários da edificação, enquanto o Instituto 
vinculou um compromisso de ocupação contratual de longo prazo. Ficaram sob responsabilidade do Instituto os 
custos vinculados à ocupação do imóvel (fitting-out), tais como layout interno – classificado acima como benfeitorias 
em imóveis de terceiros, móveis e equipamentos. Tais custos foram suportados quase que integralmente por doações 
feitas por terceiros, tanto pessoas físicas como jurídicas. 

Em 2010 iniciaram-se as obras para construção da segunda torre do edifício sede na mesma modalidade de construção 
adotada na primeira fase. 

10- intAngÍvel

11- difeRido

Na transição para o CPC, a Administração optou por manter o saldo de diferido anterior a aplicação das novas normas. 
Essa conta não recebe adições, apenas amortização.

12- foRneCedoRes

31/12/2011

31/12/2011

31/12/2011

31/12/2011

mOVImENTAÇÃO dO CuSTO

mOVImENTAÇÃO dO CuSTO

mOVImENTAÇÃO dA AmORTIzAÇÃO

AdIÇÃO

AdIÇÃO

AmORTIzAÇÃO

AdIÇÃO

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

iMoBilizAdo eM AndAMento 

teRRenos

Móveis e utensÍlios

equiPAMentos de infoRMátiCA

MáquinAs e equiPAMento

BiBlioteCA

instAlAções

BenfeitoRiAs eM iMóveis de teRCeiRos 

MoviMentAção dA dePReCiAção

MóVEIS E UTENSÍLIOS

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

MÁQUINAS E EQUIPAMENTO

BIBLIOTECA

INSTALAçÕES

BENFEITORIAS EM IMóVEIS DE TERCEIROS 

iMoBilizAdo lÍquido

MARCAs e PAtentes 

sisteMAs, APliCAtivos e softwARes

 

mOVImENTAÇÃO dA AmORTIzAÇÃO 
 

sisteMAs, APliCAtivos e softwARes

elABoRAção dos PRojetos de lAy-out inteRno 

PARA oCuPAção dA novA sede - 1º edifÍCio

16.166

9.006

11

915

655

121

7

-

 26.881

 

 (391)

(771)

(94)

(115)

(684)

(87)

(2.142)

24.739

-

801

 801

 

 

(709)

(709)

92

(334) 

      

(334) 

28.374

12.515

3.119

3.337

852

1.251

12.395

1.314

 63.157

(1.079)

(1.962)

(160)

(615)

(3.175)

(225)

(7.216)

55.941

160

6.689

 6.849

 

 

(3.872)

 (3.872)

2.977

       4.007 

   

    4.007 

44.540

21.521

3.130

4.252

1.507

1.372

12.402

1.314

 90.038

 

 (1.470)

(2.733)

(254)

(730)

(3.859)

(312)

(9.358)

80.680

160

7.490

 7.650

 

 

(4.581)

(4.581)

3.069

       3.673 

       

3.673 

foRneCedoRes nACionAis - iMoBilizAdo 

foRneCedoRes nACionAis - outRos 

1.622

4.055

 5.677

2.237

2.987

 5.224

O prazo de locação da primeira torre iniciou em de 1º de dezembro de 2005 pelo prazo de 216 meses – 18 anos, que 
estão vigentes no momento.  A segunda torre, após concluída e concedido o habite-se pela Prefeitura de São Paulo, 
estenderá o prazo de locação para 24 anos (288 meses). 

2012                        2011            
(Reapresentado)
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13- sAláRios, féRiAs e enCARgos soCiAis A PAgAR

Estas obrigações referem-se basicamente a passivos de curto prazo junto aos funcionários do Instituto.

14- seRviços fAtuRAdos não PRestAdos – ReCeitA difeRidA

Refere-se aos pagamentos antecipados de cursos customizados e pós-graduação que serão reconhecidos no resultado 
do exercício de acordo com o regime de competência.

15- PRovisões PARA ContingênCiAs

O Instituto é parte em ações judiciais e processos administrativos perante vários tribunais, decorrentes do curso 
normal das operações, envolvendo questões trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos.

A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, 
quanto às ações trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, constituiu provisão 
em montante considerado suficiente para cobrir as perdas estimadas com as ações em curso, como se segue:

MoviMentAção dA PRovisão PARA ContingênCiA

• Trabalhistas - As provisões trabalhistas foram constituídas com base em opiniões dos consultores jurídicos do 
Instituto quanto à possibilidade de perda dos processos, considerando inclusive os valores dos depósitos judiciais 
já efetuados, e não são esperadas perdas no encerramento desses processos, além dos valores já provisionados. O 
Instituto adota mecanismos de avaliação dos valores indicados pelos seus consultores jurídicos.

Existem outros processos trabalhistas avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco possível, no montante 
de R$ 2.669 (R$ 2.071 em 2011) para os quais nenhuma provisão foi constituída, tendo em vista que as práticas 
contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização. 

16- PAtRiMônio lÍquido

As receitas, decorrentes de doações e contribuições para custeio, recebidas pelo Instituto são empregadas integralmente 
nos seus objetivos sociais comentados na Nota Explicativa n° 1.

Em uma eventual extinção do Insper, o seu patrimônio remanescente será destinado à outra entidade sem fins 
lucrativos, com objeto social igual ou semelhante do Insper, conforme indicado pela Assembléia Geral (Estatuto Social 
art. 45).

Conforme estatuto social, o resultado do exercício será retido para ser aplicado no desenvolvimento do objeto social 
e nas atividades do Insper, sendo expressamente vedadas: (i) a distribuição de lucros, sob qualquer título; e (ii) a 
atribuição de participação nos resultados aos membros da Diretoria. 

17- PARtes RelACionAdAs

O Instituto não possui partes relacionadas e os membros  do conselho de administração e fiscal da Associação não 
são remunerados.

18- ReCeitA oPeRACionAl 

2012                             2011            

2012                              2011            

2012                         2011            

 ReCeitA BRutA de seRviços PRestAdos

deduções

2012                            2011            

féRiAs A PAgAR e enCARgos A ReColHeR

inss A ReColHeR soBRe folHA de PAgAMento

iRRf soBRe folHA de PAgAMento

fgts A ReColHeR soBRe folHA de PAgAMento

outRAs oBRigAções CoM PessoAl

MensAlidAde gRAduAção 

Clientes CustoMizAdos

Pós gRAduAção

outRAs ReCeitAs oPeRACionAis

seRviços PRestAdos CAnCelAdos - MensAlidAdes

ABAtiMentos ConCedidos soBRe MensAlidAdes

iMPostos

 

ReCeitA lÍquidA totAl

Clientes CustoMizAdos

CuRsos de Pós-gRAduAção 

3.685

1.006

1.013

370

141

 6.215

   50.512 

   17.414 

   48.423 

     1.340 

 117.689 

       (1.509)

      (269)

    (3.812)

    (5.590)

112.099

1.086

6.318

 7.404

3.022

757

844

296

44

4.963

  42.900 

  12.418 

 41.221 

   2.147 

  98.686 

   (1.037)

 - 

  (3.251)

  (4.288)

 94.398

187

11.138

 11.325

 2011             2012            

AdIÇÃO dE 
pROVISÃO dE 

CONTINGêNCIAS

REVERSÃO dA 
pROVISÃO dE 

CONTINGêNCIAS

tRABAlHistAs

 totAl

68

 68

(87)

 (87)

67 

 67 

48

 48

(Reapresentado)

(Reapresentado)

(Reapresentado)
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19- Custos de Mão-de-oBRA de ensino e diRetos

20- desPesAs geRAis e AdMinistRAtivAs

21- outRAs ReCeitAs e desPesAs oPeRACionAis

22- ResultAdo finAnCeiRo

23- instRuMentos finAnCeiRos

geRenCiAMento dos RisCos finAnCeiRos

visão geRAl

O Instituto possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:

• Risco de crédito;
• Risco de liquidez;

Esta nota apresenta informações sobre a exposição do Instituto para cada um dos riscos acima, os objetivos do 
Instituto, políticas e processos de mensuração e gerenciamento de riscos e gerenciamento do capital do Instituto.

O Instituto apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros:

A  Risco de crédito

Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro do Instituto caso um devedor ou contraparte em um instrumento 
financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis do Instituto 
representados, principalmente por caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber de alunos e 
bolsas restituíveis e outros créditos provenientes da prestação de serviços.

Exposição a risco de créditos

O valor contábil dos ativos financeiros representam a exposição máxima do crédito. A exposição máxima do risco do 
crédito nas datas das demonstrações financeiras foi: 

2012                        2011            

desPesA CoM PessoAl

Aluguel

MAteRiAis didátiCos e outRos

outRAs desPesAs

 seRviços de teRCeiRos

divulgAção e MARketing

MAnutenção e ConseRvAção

seRviços PúBliCos

viAgens e estAdiAs

Custo CoM Refeição eM CuRsos

outRAs desPesAs 

doAções e PAtRoCÍnios

outRAs ReCeitAs oPeRACionAis

outRAs desPesAs oPeRACionAis

PeRdA nA vendA de iMoBilizAdo

outRAs desPesAs oPeRACionAis

ReCeitAs de APliCAções finAnCeiRAs

ReCeitA de MultAs e juRos PoR AtRAso

desContos oBtidos

 

desPesAs finAnCeiRAs

desPesAs BAnCáRiAs

MultA e juRos

desContos ConCedidos

outRAs desPesAs finAnCeiRAs

(59.015)

(8.203)

(2.707)

(771)

(70.696)

(11.064)

(3.872)

(3.062)

(1.739)

(807)

(625)

(1.750)

 (22.919)

  6.331 

    802  

    7.133 

   

         - 

      -    

   - 

   7.133 

  5.523 

    452 

      23 

 5.998 

  

 (149)

     (72)

     (27)

     (15)

(263)

(51.212)

(7.175)

(1.510)

(841)

(60.738)

(9.279)

(4.209)

(2.647)

(1.383)

(467)

(249)

(4.394)

(22.628)

  10.645 

        49 

  10.694 

 

      (65)

        (2)

      (68)

10.626

  7.820 

  1.252 

    105 

  9.177 

   (274)

   (153)

     (15)

      (3)

(445)

outRAs ReCeitAs oPeRACionAis

ReCeitAs finAnCeiRAs
(Reapresentado)

2012                        2011            
(Reapresentado)

2012                        2011            
(Reapresentado)

2012                        2011            
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NOTA

CAixA e equivAlentes de CAixA

APliCAções finAnCeiRAs - PARCelA não CiRCulAnte

ContAs A ReCeBeR 

BolsAs RestituÍveis

 totAl

57.320

5.041

9.667 

7.170 

 79.198 

5

5

6

7

56.946

4.649

10.152

7.354

79.101

• Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras – A política de gestão de risco corporativo determina que o 
Instituto avalie regularmente o risco associado ao seu fluxo de caixa, bem como, propostas de mitigação de risco. As 
estratégias de mitigação de riscos são executadas com o objetivo de reduzir os riscos com relação ao cumprimento 
dos compromissos assumidos pelo Instituto. O Instituto possui aplicações financeiras em títulos de renda fixa de curto 
e longo prazo que são realizadas em instituições financeiras tradicionais e são consideradas de baixo risco.

• Contas a receber de alunos e bolsas restituíveis - O risco de crédito é, principalmente, gerenciado pela renovação 
das matrículas semestralmente, momento onde os débitos são quitados e/ou renegociados. Não há concentração de 
risco de crédito no modelo de negócios, sendo a carteira pulverizada e formada principalmente por pessoas físicas. O 
Instituto possuía provisão para devedores duvidosos, no montante de R$ 3.169 representativos de 31% do saldo de 
contas a receber total de contas a receber de alunos e bolsas restituíveis para fazer face ao risco de crédito.

B   Risco de liquidez

é o risco em que o Instituto encontrará dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos 
financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem do Instituto na 
administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com 
suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de 
prejudicar a reputação do Instituto.

Os saldos de caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2012 superam o valor de passivo circulante em R$ 
36.691 (R$ 33.340 em 2011) 

C   Estimativa do valor justo

O Instituto divulga seus ativos e passivos a valor justo, com base nos pronunciamentos contábeis pertinentes que 
definem valor justo, a estrutura de mensuração do valor justo, a qual se refere a conceitos de avaliação e práticas e 
requer determinadas divulgações sobre o valor justo.

 C1   Valor justo versus valor contábil

 O justo valor dos ativos e passivos financeiros, juntamente com os valores contábeis apresentados na   
 demonstração financeira, são os seguintes:

 C2   Hierarquia do valor justo
 
 A tabela abaixo apresenta instrumentos financeiros registrados pelo valor justo, utilizando um método de  
 avaliação.

 Os diferentes níveis foram definidos como a seguir:

 • Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos
 • Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo,  
 diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços)
 • Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado  
 (inputs não observáveis).

 Todos os instrumentos financeiros registrados ou divulgados pelo valor justo foram mensurados utilizando o  
 método de avaliação do nível 2. 

24- CoBeRtuRA de seguRos

O Instituto adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados 
suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, 
dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações financeiras, consequentemente 
não foram examinadas pelos nossos auditores independentes.

Em 31 de dezembro de 2012, a cobertura de seguros contra riscos era composta da seguinte forma:

 31/12/2012            

Ativos MensuRAdos Pelo vAloR justo
ATIVOS FINANCEIROS DESIGNADOS PELO VALOR 
JUSTO POR MEIO DO RESULTADO

Ativos MensuRAdos Pelo Custo AMoRtizAdo

VALOR
CONTÁBIL

VALOR
CONTÁBIL

NOTA

NOTA

VALOR
CONTÁBIL

VALOR
CONTÁBIL

VALOR
JuSTO

VALOR
JuSTO

VALOR
JuSTO

VALOR
JuSTO

CAixA e equivAlentes de CAixA

APliCAções finAnCeiRAs
PARCelA não CiRCulAnte

ContAs A ReCeBeR de Alunos

BolsAs RestituÍveis

outRAs ContAs A ReCeBeR 

 

PAssivos MensuRAdos Pelo Custo AMoRtizAdo

foRneCedoRes

       57.320

5.041

62.361

9.667

7.354

3.132

 20.153

 

5.677

5.677

56.946

4.649

 61.595

10.152

7.354

2.967

 20.473

 

5.224

5.224

57.320

5.041

62.361

9.667

7.170

3.132

19.969

 

5.677

 5.677

5

5

6

7

56.946

4.649

 61.595

10.152

7.354

2.967

20.473

5.224

5.224

 31/12/2012            

Responsabilidade Civil patrimonial

estABeleCiMento de ensino

edifÍCio, MáquinAs, Móveis utensÍlios e instAlAções

luCRos CessAntes

totAis

9.600

-

-

 9.600

-

55.100

113.000

168.100

2012                        2011            
(Reapresentado)

 31/12/2011            (Reapresentado)

 31/12/2011            (Reapresentado)
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ClAudio luiz dA silvA HAddAd
Diretor Presidente

luiz feRnAndo kiRCHneR de MAgAlHães
Gerente Administrativo Financeiro 

Adilson eRnesto dA silvA
Contador – CRC1SP 266387/O-7

GRADUAçãO (BACHARELADO)

• Administração

• Economia

PóS-GRADUAçãO (LATO SENSu)

CeRtifiCAtes

• CBA – Certificate in Business Administration

• CBP – Certificate in Business Project - lançado em 2012

• CFM – Certificate in Financial Management

• CMM – Certificate in Marketing Management

MBAs

• MBA Executivo

• MBA Executivo em Finanças

• MBA Executivo em Gestão de Saúde Einstein - Insper

ll.M. – MAsteR of lAws

• LL.M. – Direito dos Contratos

• LL.M. – Direito dos Mercados Financeiros e de Capitais

• LL.M. – Direito Societário

• LL.M. – Direito Tributário

PóS-GRADUAçãO (STRICTO SENSu) 
 
MestRAdos PRofissionAis

• Administração

• Economia

EDUCAçãO EXECUTIVA  
 
CuRsos de CuRtA e MédiA duRAção

• Finanças

• Internacional

• Liderança

• Marketing e Inovação

• Negociação

• Operações

EDUCAçãO EXECUTIVA  
 
CuRsos CustoMizAdos PARA eMPResAs

Programas exclusivamente desenvolvidos para organizações 

Portfólio de Programas de Ensino  
Desenvolvendo líderes e profissionais inovadores, da graduação às demais etapas de suas vidas
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