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Desde 2004 somos uma instituição independente e sem fins lucrativos. 

6.587 em 2014

Graduação: 1.761
Certificates: 1.310
MBAs: 1.053
Insper Direito: 734
Mestrados Profissionais: 144
Doutorado: Início em 2015
Educação Executiva: 1.585

Centro de Finanças (CeFi)
Centro de Pesquisas em Estratégia (CPE)
Centro de Políticas Públicas (CPP)

Fundo de Bolsas: 2,078 milhões 
Projetos Acadêmicos: 17,768 milhões 
Infraestrutura: 500 mil 

AACSB International
AMBA
CFA Institute
Financial Times
Título de Utilidade Pública Federal 

54 com dedicação exclusiva  
de um total de 233
131 publicações (82 artigos,  
38 capítulos de livros e 11 livros)

391 Bolsistas

10 Organizações estudantis

12.357 Alumni

Fundraising
em 2014

Centros de Pesquisa 
e Conhecimento

Professores e 
Publicações em 2014 

1.500 participantes em eventos

Centro de Empreendedorismo 
e Inovação 

4.200 empresas parceiras

Relacionamento com o Mercado

55 em 20 países

Parcerias Internacionais

Certificações e 
Reconhecimento

2,2 milhões
site

de visitas

matérias
imprensa

3.913 

30 mil m2
campus

+175 mil 
seguidores

redes
sociais
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Caros amigos do Insper,

Para nós, 2014, que foi pleno de realizações, terminou de fato em fevereiro deste 
ano, com o final do processo seletivo da nova turma de Engenharia, inaugurando 
um novo programa, pioneiro no Insper.

O ano começou muito desafiador. Esperávamos ter a aprovação de nosso novo 
programa de Engenharia até o final do primeiro semestre, mas ela somente 
ocorreu em meados de novembro, em um percurso repleto de emoções. Com isto, 
o processo seletivo para a primeira turma só pôde ser feito ao início de 2015. 

Este trouxe duas importantes inovações. Primeiro, a inclusão do ENEM como 
selecionador para uma proporção especificada das vagas (também usado pela 
primeira vez no processo seletivo de Administração e Economia para o primeiro 
semestre de 2015). E, segundo, a divisão do processo em duas fases, uma 
constando de prova ou ENEM e a outra de dinâmicas no Insper com os admitidos 
na primeira fase, seguindo o modelo de Olin College of Engineering, com o qual 
temos um acordo de cooperação. 

O resultado desta primeira inclusão do ENEM ficou aquém do esperado, com quase 
a totalidade dos alunos selecionados optando por outras faculdades, apesar da 
disponibilidade de bolsas. Vamos rever o processo e aperfeiçoá-lo para o próximo 
vestibular, visando a atingir os objetivos de ampliar a captação de alunos que vivem 
longe da área metropolitana de São Paulo e a diversidade de nosso corpo discente. 

Já as dinâmicas no processo seletivo de Engenharia funcionaram muito bem. Ao 
permitirem um engajamento com o Insper e uma interação com seus colegas e 
com o corpo docente, elas deram aos candidatos uma visão muito mais clara do 
que é o Insper e o que esperar do novo curso de Engenharia. Ao mesmo tempo, 
forneceram ao nosso corpo docente elementos para melhor identificar os alunos 
cujo perfil seria mais adequado para o curso inovador, intensivo em trabalho em 
time e em projetos que estamos iniciando. Seu efeito sobre a seleção e retenção 
de alunos foi notável. 

Outro resultado extraordinário do ano foi o desempenho de nosso Fundo de Bolsas. 
Captamos cerca de 2,1 milhões de reais, ultrapassando de longe a meta fixada. Com 
isso pudemos ampliar a concessão de bolsas, principalmente integrais, inclusive 
oferendo, para os mais carentes, moradia e auxílio alimentação. Este fundo, mantido 
pela generosidade da nossa comunidade de amigos e alumni, é essencial para 
atingirmos nosso objetivo de dar oportunidade a todo jovem talentoso que queira 
estudar no Insper, independentemente de renda e patrimônio. 

Fazemos anualmente uma pesquisa de satisfação com os alunos de todos os 
nossos programas. A do ano passado registrou melhoria geral e significativa em 
todos os programas oferecidos na Escola, na Graduação e na Pós-Graduação, lato 
e stricto sensu. 

Na Pós-Graduação, lançamos dois novos cursos na categoria de Certificates, o 
CBPM (Certificate in Business and People Management) e o LL.C. (Certificate em 
Direito Empresarial), além de ampliar a oferta dos programas já existentes em 
novos formatos. E, apesar de termos tido um ano difícil em termos da economia, 
conseguimos atingir as metas de alunos e receita.

Já em Educação Executiva, a frustração de receita em programas customizados 
com o adiamento de realizações por parte de alguns clientes, em função da 
conjuntura desfavorável, foi compensada com o crescimento de programas de 
curta e média duração. Desta forma ampliamos bastante nosso alcance e atuação, 
propiciando que muitos profissionais interessados em se aperfeiçoar possam 
vivenciar a experiência educacional Insper ao mesmo tempo em que cumprimos 
nossa missão de proporcionar educação de qualidade ao longo de todas as etapas 
da vida profissional.

Também é com muita satisfação que comunico a contratação dos docentes, 
tempo integral, Paulo Furquim, Fernando Schuler, com uma cátedra patrocinada 
pelo Instituto Palavra Aberta, e Ricardo Paes de Barros, com uma cátedra 
patrocinada pelo Instituto Ayrton Senna (IAS). Esta última incluirá a formação/
constituição de um núcleo de estudos em educação, integrado ao nosso Centro 
de Políticas Públicas, que trabalhará em parceria com o IAS. Essas duas cátedras 
se somam à já alocada ao professor Naercio Menezes Filho, criada pelo Instituto 
Futuro Brasil, em uma modalidade de patrocínio que, embora comum no sistema 
universitário privado norte-americano é ainda incipiente em nosso país.

Ano passado completamos dez anos como instituição independente, sem fins 
lucrativos. Ratificando e complementando nosso status, o Governo Federal 
aprovou nossa requisição e nos concedeu o título de Utilidade Pública Federal. 
Além de reforçar nosso status, isto gera vantagens fiscais para certos doadores.

Ao término do ano recebemos a boa notícia da aprovação do nosso pedido de um 
Doutorado, em Business Economics, feito à CAPES. Este Doutorado, inteiramente 
em inglês, deverá ter início no segundo semestre de 2015. Vemos este novo 
programa como importante para nosso processo de internacionalização e como 
gerador de pesquisas e conhecimento, consistente com nossa missão.

Estas são apenas algumas das muitas realizações que aconteceram no ano 
passado. Tudo isto foi possível graças ao trabalho e dedicação de nossos docentes, 
colaboradores, ao empenho de nossos alunos e, fundamentalmente, ao generoso 
apoio que recebemos de todos vocês, ao qual somos profundamente gratos. 

Cordialmente,

Claudio Haddad
Diretor Presidente

Ratificando e 
complementando 
nosso status, o 
Governo Federal 
aprovou nossa 
requisição e 
nos concedeu o 
título de Utilidade 
Pública Federal
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Da esquerda para direita: Luca Borroni-Biancastelli, Marcos Lisboa, Sérgio Lazzarini,  Carolina da Costa, 
Claudio Haddad, Letícia Costa,  Irineu Gianesi e Marcia Moura.

•	 Acompanha a 
missão e visão

•	 Indica Conselheiros 
e aprova Presidente

•	 Elege Diretores 
Estatutários

Assembleia de 
Associados

Desde 2004, quando nos tornamos independentes e sem fins lucrativos, 
dedicamos uma atenção muito especial ao nosso processo de governança.

Nossa estrutura atual procura garantir a perenidade do projeto, orientação 
para decisões estratégicas e priorização na utilização de recursos. 

Assembleia de Associados
Criada em 2013 como órgão de governança adicional, é formada 
principalmente por integrantes das famílias responsáveis pelas doações 
que deram origem ao Insper como entidade independente e sem fins 
lucrativos. A Assembleia tem como função zelar para que nossos valores 
e missão sejam mantidos e cumpridos. Ela também é responsável por 
indicar integrantes do Conselho Deliberativo e aprovar a indicação do 
Diretor Presidente.

•	Claudio	L.	S.	Haddad
•	Cecilia	Sicupira	Giusti
•	Howard	Stevenson

•	Jorge	Paulo	Lemann
•	Marcel	Herrmann	Telles
•	Tania	Haddad	Nobre

Conselho Deliberativo
Cabe a este órgão, criado em 2006, a escolha do Diretor Presidente, a 
orientação estratégica e econômico-financeira, assim como a aprovação  
e acompanhamento do orçamento. 

O Conselho Deliberativo também é responsável pela aprovação de novos 
programas acadêmicos.

•	Claudio	L.	S.	Haddad	(Presidente)
•	Fábio	Barbosa
•	João	Fernando	Gomes	de	Oliveira
•	Luis	Norberto	Pascoal

•	Maurizio	Mauro
•	Michael	Edgar	Perlman
•	Paulo	Guilherme	Aguiar	Cunha
•	Pedro	Moreira	Salles

Instância consultiva 
composta por pessoas 
de diferentes áreas de 
atuação profissional, 
incluindo oito alumni. 
Participa anualmente 
de discussões de 
orientação estratégica

Comissão 
Externa de 
Avaliação

Órgão interno que avalia a 
Instituição sobre diferentes 
dimensões. É constituído 
por docentes, colaboradores 
e alunos, identificando 
oportunidades de 
aprimoramento das atividades 
de ensino, pesquisa e de 
contribuição para a sociedade

Diretoria Executiva
Os integrantes da Diretoria Executiva são os responsáveis pela gestão 
dos principais processos e recursos do Insper atuando de acordo com 
as diretrizes determinadas pelo Conselho Deliberativo. É função desta 
Diretoria executar o orçamento e atingir os objetivos traçados no 
planejamento estratégico.

•	Claudio	L.	S.	Haddad
Diretor Presidente
•	Carolina	da	Costa
Diretora Acadêmica de Graduação
•	Irineu	G.	N.	Gianesi
Diretor de Novos Projetos Acadêmicos
•	Letícia	Costa
Diretora Acadêmica de Pós-Graduação Lato Sensu

•	 Delibera sobre temas 
estratégicos

•	 Aprova orçamento, 
CAPEX etc.

•	 Indica Presidente
•	 Aprova Diretoria 

Executiva

Conselho 
Deliberativo Administra o Insper de 

acordo com objetivos 
estratégicos e diretrizes 
traçadas pelo Conselho 
Deliberativo

Diretoria 
Executiva

•	Luca	Borroni-Biancastelli
Diretor Acadêmico de Educação Executiva
•	Marcia	Nizzo	de	Moura
Diretora de Desenvolvimento Institucional
•	Marcos	Lisboa
Diretor Vice-Presidente
•	Sérgio	Lazzarini
Diretor Acadêmico de Pós-Graduação Stricto Sensu

Comissão 
Própria de 
Avaliação
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Nossa proposta é inovar o ensino e a pesquisa nas áreas de administração, 
economia, direito e engenharia, formando gestores e líderes com postura 
empreendedora e engajados com o desenvolvimento do País.

Para que esses objetivos se realizem, além de reinvestirmos o superávit em 
nossas atividades, estimulamos o engajamento da sociedade a participar 
com doações e a acompanhar os impactos da gestão desses recursos. 

Os recursos captados são destinados a três frentes:

Fundo de Bolsas 
Em 2014, alcançamos um volume recorde de doações, cerca de R$ 2,1 
milhões, resultado da estratégia de captação de recursos que atraiu a 
participação de executivos, institutos, empresas e, especialmente, de alumni.

Projetos Acadêmicos 
O investimento em projetos acadêmicos é destinado à atração de 
professores com reputação consolidada, à viabilização de novos cursos 
e à formação de centros de pesquisa, que produzem conhecimento 
relevante para políticas públicas, organizações e sociedade.

Em 2014, recebemos o apoio do Instituto Palavra Aberta para a constituição 
da Cátedra Insper e Palavra Aberta. O objetivo é promover e debater temas 
como a liberdade de pensamento, da iniciativa econômica e da expressão 
política. O professor Fernando Schuler é o docente titular da Cátedra. Já a 
Cátedra IFB, coordenada pelo professor Naercio Menezes Filho e fundada 
em 2009, a partir do apoio do Instituto Futuro Brasil, teve um ano dinâmico 
com a produção de debates, pesquisas e grande exposição na mídia sobre 
a evolução das políticas públicas no nosso País. 

Patrocínio de espaços no campus
Desde o lançamento do atual campus, em 2006, famílias e organizações 
contribuem com o patrocínio de espaços e salas de aula. O objetivo é 
homenagear indivíduos e empresas que colaboram ou colaboraram 
significativamente para o País, seja no setor público ou privado, de forma a 
compartilhar trajetórias de sucesso com aqueles que frequentam o campus. 

Alumni
Adriano Ortega Carvalho – ECO 2008
Amanda Rodrigues Luhmann de Jesuz – ECO 2011
André da Silva Palocci – ECO 2003
Andre Luiz de Moura Albuquerque – ADM 2010
Andre Takeshi Fujii – ECO 2010
Andrea Monsó Antonio – ADM 2010
Ary Cera Zanetta Neto – ECO 2005
Augusto Meireles Reis – ECO 2004
Beatriz Egreja Camargo – ECO 2012
Bruno Igel – ADM 2005
Bruno Marques de Moraes – ADM 2009
Bruno Oliveira Gonçalves – ADM 2007
Bruno Saliba Laguna – ADM 2010
Caio Gracco Rocha Carbone – ECO*
Clara Roorda – ECO 2008
Claudia Bruschi Martins – ECO 2010
Claudia C Primo – MBA 2011
Daniel Kim Ting – ADM 2006*
Danilo Cesar Leite de Almeida – ADM 2006
Dirceu Delamuta Filho – ADM 2007
Eduardo Carril Cocco – ADM 2002
Elder Jascolka dos Santos – CBA 2012
Ernesto Martins Faria – ECO 2008
Fábio D’Anna Mori – ADM 2008
Fábio José Santos – CBA 2013
Fabio Moreira Vernille – ECO 2007
Felipe Trigo Osmo – ECO 2005
Fernanda Verroni Keidel – ADM 2007
Fernando Castro de Campos Roriz – ECO 2008
Fernando Kenji Muramoto – ADM 2005
Fernando Luis Abegao Neto – ADM 2006
Fernando Santos Abreu Caligaris – ECO 2010*
Francisco Mendonça de Toledo Arruda – ADM 2006
Franco Rodrigues Resende Veludo – ADM 2007
Frederico de Souza Queiroz Pascowitch – ADM 2005
Gabriel Fongaro de Araujo Pereira – ECO 2010
Guilherme Bockmann Ferreira – ADM 2007
Guilherme da Silva Palocci – ADM 2007
Guilherme Lopes Ferrari – ECO 2009
Gustavo Cavichioli – ECO 2013*
Gustavo Goldenberg – ECO 2011
Gustavo Massami Tachibana – ECO 2012
Gustavo Oliveira Borim – ADM 2008
Henrique Cordeiro Mariano – MBA 2008
Henrique Lewi – MBA 2001*
Henrique Navarro Neto – ADM 2003
Isadora Maggi de Góes – ADM  2013
Ivan Akio Itocazo Soida – Mestrado ECO 2012
João Marcelo de Aguirre Furlan – ADM 2003
João Miranda de Oliveira Rebouças Brandão – ECO 2012
João Pedro Pompeu Melhado – ECO 2012
João Vitor Hess de Souza – ADM 2013
Joaquim Alvaro Pereira Lima – MBA 2006
Jonas Almeida Fererighi JR – MBA 2012
Jonas Honchie Chen – ECO 2009
Jose Horácio Gayoso e Almendra Filho – MBA 2004
José Renato Quaggio Colaferro – ADM 2008

Ser uma instituição sem fins lucrativos confere 
à Instituição independência e desvinculação 
de acionistas, abrindo caminho para ser 
perenizada a partir de uma gestão altamente 
transparente e profissionalizada
Claudio Haddad,  
Diretor Presidente

FONTE	DE	RECURSOS	DO	
FUNDO	DE	BOLSAS	DESDE	2004

R$	3,6	milhões – 1% da receita  
da Graduação
R$	3,5	milhões – restituição  
de bolsas
R$	8,9	milhões – doações 

DOAÇÕES	POR	SEGMENTO	 
AO	FUNDO	DE	BOLSAS	 
(157	DOADORES)

 Principais doadores 
 Institutos e empresas
 Alumni e alunos 
 Outros doadores 

IMPACTO	DO	PROGRAMA	 
DE	BOLSAS	DESDE	2004	

IMPACTO	DO	PROGRAMA	 
DE	BOLSAS	EM	2014	

•	 141 alunos bolsistas
•	 28 integrais e 113 parciais
•	 Média de subsídio: 71%

2%

13%

17%
68%

42% restituíram 
suas bolsas

391 bolsistas

250 
graduados

Julia Ramos Marcelino – ADM 2013
Laís Yazbek de Oliveira e Silva – ADM 2008
Larissa Matilde Salles Cunha Araium – ADM 2008
Leandro Paulussi – ADM 2003
Luanna Peixoto Luna – ADM 2011
Lucas Oliveira Faleiros – ADM 2005
Lucas Roman Martinez – ECO 2013
Luis Rodolfo Cruz e Creuz – LL.M. 2004
Luiz Eduardo de Figueiredo Menezes –  

Educação Executiva 
Marcelo de Castro Ferreira Oliveira – ADM 2005
Marcelo Schmidt Goffi Gomez – ADM 2013*
Marcelo Tambelli Francisco – MBA 2010
Maria Angélica Martins Miranda – ADM 2007
Marina Kairalla Garcia – ADM 2005*
Mateus Polking – ECO 2013
Mathias Pastor Wagner – ECO 2003
Mauricio Torres Pinto Bergamaschi – ADM 2006
Milton Giannelli Neto – ADM 2008
Oskar Von Treuenfels – ADM 2008
Otávio De Medeiros Tranchesi – ECO 2013
Paula Kober Nogueira Leite – Mestrado ADM 2013
Pedro Noriyuki Hokama – ADM 2012
Rafael Barbosa Santos Coelho – ADM 2007
Raquel Erzinian De Camargo Moreira – ECO 2010
Ricardo Ramos Pereira de Souza – ADM 2005
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 Comim Canela – ADM 2011
Rodrigo Guedes Nunes – ECO 2008
Rodrigo Lemos da Silva Haenel – MBA 1996
Ronaldo Ricioli – MBA 2009
Samer Souhail Ghosn – ADM 2008
Tatiana Milan – ADM 2003
Thiago Simões Maffra – ADM 2006
Valter Pujol Ortiz – MBA 1996
Victor Paredes Ortega – ADM 2010
Vinícius Royo Rággio – ADM 2014
Werther Teixeira de Freitas Vervloet – ECO 2007

*Agradecimento especial aos alumni que também 
contribuíram para diferentes projetos do Insper, como 
padrinhos de alunos bolsistas e em entrevistas de 
seleção de novos bolsistas. 
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O ano foi marcado pelo crescimento de 
iniciativas propostas pelos alunos por meio 
das Organizações Estudantis. Mais de 400 
alunos da Graduação promoveram atividades 
esportivas, sociais, culturais e acadêmicas. O 
engajamento destes alunos impactou o dia a dia 
do campus, nosso entorno e até nosso país.

Em 2014, os alunos do Diretório Acadêmico 
lançaram, em parceria com a diretoria, o 
projeto Líderes de Sala, no qual 36 alunos 
foram eleitos para representar seus colegas e 
discutir oportunidades de melhoria. Os líderes 
receberam treinamentos sobre liderança com 
profissionais do mercado e da Escola. Diversas 
propostas foram debatidas e incorporadas à 
sala de aula e enriqueceram a experiência dos 
alunos no campus.

A Atlética Insper, composta por 200 alunos, 
defendeu nossas cores em 12 modalidades 
esportivas. Destacamos a garra das equipes, 
a presença da torcida nos jogos e algumas 
modalidades medalhistas – natação masculina 
no Economíadas, voleibol feminino no NDU 
Anual, voleibol feminino no NDU Série Ouro e 
tênis de mesa feminino no EPIC. 

Lançado em 2014, o Bem Gasto contou com 
dezenas de alunos que ensinaram conceitos de 
educação financeira a classes do EJA (Educação 
de Jovens e Adultos) em diversas localidades 
da Grande São Paulo. Atuaram em parceria 
com colégios da cidade e o Projeto Arrastão 
oferecendo aulas a 290 pessoas. 

Ainda na esfera de projetos sociais ligados à 
educação, os integrantes do Grupo de Ação 
Social (GAS) criaram o Cursinho Insper e assim 18 
alunos prepararam oito jovens de baixa renda do 
Ensino Médio para o nosso concorrido vestibular. 
Dois deles foram aprovados e estão cursando a 
Graduação junto com seus colegas-professores. 

Já os empreendedores sociais do Enactus Insper, 
por meio do projeto VerBem, produziram 600 
óculos de grau de qualidade a baixo custo e os 
distribuíram em todo Brasil. O projeto venceu o 
Prêmio Santander Universidade Empreendedora. 

Finalmente, nossos consultores da	Insper	Jr.	
Consulting, capacitados ao longo de cinco 
semestres na Graduação, realizaram 29 
projetos, sendo 18 remunerados e 11 pro bono. 
Entre os desafios, desenvolveram planos de 
negócios e valuation. 

Conquistas Acadêmicas
Três alunos que participaram das disciplinas 
preparatórias para o exame da ANPEC
(Associação Nacional dos Centros de Pós-
Graduação em Economia) conquistaram o 
6º, o 10º e o 19º lugares. Essas classificações 
garantiram o acesso aos melhores mestrados 
de economia do País.

Nossos alunos venceram pela 4ª vez a etapa 
nacional do CFA	Institute	Research	Challenge – 
instituição internacional que certifica profissionais 
de investimentos. O tetracampeonato foi obtido 
em uma competição que reuniu 11 tradicionais 
faculdades brasileiras. Em abril de 2015 nosso 
time esteve nos EUA concorrendo na etapa  
das Américas.

Na Atlética e na Insper Jr. 
Consulting fiz meus melhores 
amigos e coloquei o conteúdo 
da sala de aula em prática
Lais	Menezes,	 
aluna da Graduação

10 Organizações Estudantis | 686 alunos envolvidos
Conheça todos os projetos em www.insper.edu.br/graduacao/organizacoes-estudantis/
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Amigos
Alexandre e Tania Nobre
Arthur Mizne
Família Haddad
Jason Dyett
José Alexandre Scheinkman 
Marcel Herrmann Telles
Fátima Zorzato
Paulo Cunha 
Roberto Haberfeld 
Rodrigo Lisboa Bonafé
The Mango Tree Foundation

Empresas e Instituições

®

Adauto Ricardo Sobreira de Lima
Camila Du Plessis
Carlos Du Plessis
Christian Menescal
Clayton Cardozo Da Silva
Daniel Geraldeli
Fabio Orfali
Gabriel Rocha Affonso Ferreira
Guilherme Fowler
Guilherme Martins
Guilherme Rios Leite
Guy Cliquet
Isabel e Nelmir Rosas
Jason Dyett
Jean Francois Pinto Saghaard
Lars Meyer Sanches 
Leonidas Sandoval Junior

Luca Borroni
Lucia Guilhoto
Luciana Yeung
Luiz Fernando Turatti
Marcia Maria Nizzo de Moura
Marcos Lisboa
Maria Cristina Nogueira Gramani
Michael Viriato
Paola Damiani Pedrinola
Priscila Borin de Oliveira Claro
Renice Pombani
Ronei Filgueiras Frigerio
Sean White
Sérgio Lazzarini 
Silvio Laban Neto
Susan Lyons
Tiago Fischer Ferreira
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Workshop para líderes de recursos humanos promovido pela Educação Executiva.

Formatura dos programas de MBA.

Pós-Graduação
Nos programas de Certificates, mais de 560 formandos celebraram a 
conclusão de seus cursos e passaram a integrar a Comunidade Alumni. 
Destacamos a formatura da 1ª turma do Certificates in Business Project 
(CBP), iniciada em 2012, e o lançamento do curso Certificate in Business 
and People Management (CBPM). 

Entre os cursos de MBA, mais de 400 alunos se formaram em 2014. Em um 
encontro especial, o alumnus Rodrigo Kede (MBA 1999), vice-presidente 
de Global Sales and Transformation da IBM Global, participou da Semana 
Alumni – evento anual de confraternização – apresentando sua trajetória 
profissional e visão de liderança para alumni de MBA e Mestrado. 

Celebramos os 15 anos do Insper Direito com atividades e eventos 
especiais. O lançamento do livro “Direito Empresarial Brasileiro: Avanços 
e Retrocessos” homenageou a data comemorada pelos cursos de Direito 
e contou com artigos de diretores e docentes do Insper. No lançamento 
da obra, o Dr. José Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, palestrou para alunos, alumni e professores sobre a modernização  
e desmaterialização do Direito. 

Ainda na esfera editorial do Insper Direito, 11 títulos de autoria de alumni 
e professores foram lançados na coleção Insper Almedina, somando 26 
livros publicados desde sua criação em 2011. Também lançamos o LL.C. 
em Direito Empresarial, dirigido a jovens recém-graduados. 

Alunos dos programas dos Mestrados Profissionais elaboraram 46 
dissertações. Algumas dessas repercutiram em artigos de destaque na 
imprensa, como as pesquisas “Follow the Leaders: Competition in the 
Auto Financing Sector, An Investigation of the Partial Adjustment Effect 
of Brazilian IPOs” e “Uma Análise de Performance da Gestão Ativa”, 
contribuindo para o debate de temas econômicos e empresariais. 

Expandimos o portfólio de programas de pós-graduação stricto sensu, 
com o lançamento do Doutorado	em	Economia	de	Negócios. Com uma 
proposta inédita no Brasil, o programa explora a intersecção entre as duas 
disciplinas, possui carga horária integral e tem o objetivo de atrair alunos 
do mundo todo, oferecendo aulas exclusivamente em inglês.

Tenho convicção de 
que hoje estamos mais 
bem preparados para 
enfrentar os desafios 
de um país com tantas 
incertezas
Maximiliano Piotto Cavinati, 
CBP 2014

Educação Executiva
Alunos e docentes de Educação Executiva do Insper podem usufruir de 
um novo espaço no nosso campus. O 9º andar conta com salas de aula e 
reunião, que permitem a promoção de trabalhos em grupo. O espaço foi 
inaugurado em outubro, em um evento especialmente desenhado para 
líderes da área de recursos humanos e contou com aula de um professor 
especialista em estratégia de negócios. O docente abordou a crescente 
participação da área de RH nos fóruns estratégicos das empresas.

Outra realização importante foi a parceria firmada entre o Insper e o Center 
for	Creative	Leadership	(CCL). A instituição, sediada nos EUA, é líder em 
ensino e pesquisa sobre liderança. Juntos, o Insper e o CCL oferecem 
programas e elaboram estudos relacionados ao tema. O primeiro programa 
da parceria, Leadership Fundamentals, aconteceu em setembro. 

Novos cursos intensivos de verão e inverno foram estruturados na 
Educação Executiva. O ano ainda marcou o lançamento de programas 
como Customer Experience Management, Investimentos de Alto 
Impacto, Investimentos no Mercado Imobiliário e Marketing Trends.

Envolvendo mais de 1.700 alunos, foram realizados 55 programas 
customizados para 24 organizações de diferentes setores. Entre os 
principais desafios dos programas estão liderança, gestão de pessoas, 
estratégia e execução. Destacamos ainda os novos clientes dos 
programas customizados: Banco do Brasil, Évora e Grupo Iguatemi.

PROGRAMAS	DE	CURTA	 
E	MÉDIA	DURAÇÃO

Aumento de 68% de alunos  
em 2014

PROGRAMAS	CUSTOMIzADOS	

Destacamos os novos  
clientes – Banco do Brasil,  
Évora e Grupo Iguatemi
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A gente acredita muito 
na transformação 
que a educação pode 
trazer para o País, 
principalmente para  
as pessoas que não 
têm a oportunidade  
de pagar
José	Roberto	de	Moraes	Filho	 
(ADM 2007), um dos fundadores 
do Fundo Perfin Educar

Mais de 2.500 alunos e alumni participaram de palestras, mesas-
redondas e painéis promovidos pelo nosso Núcleo de Carreiras. Foram 
realizadas discussões sobre os mais diversos setores econômicos e 
áreas de atuação e apresentações focadas nos desafios profissionais 
contemporâneos. As mesas-redondas sobre Marketing Esportivo, 
Empreendedorismo, Mercado Financeiro e Investimento de Impacto 
Social tiveram grande repercussão entre os alunos e alumni.

Nossas Feiras	de	Recrutamento atraíram mais de 50 empresas e 
cerca de 1.000 alunos da Graduação nas duas edições do ano. Além 
de conhecer os programas de estágio e trainee, os alunos também 
encontraram antigos colegas que já estão atuando no mercado. 

Com o objetivo de conectar alunos e empresas, organizamos a Exposição 
Semestral. Neste evento, alunos da Graduação apresentaram planos 
de negócios a organizações parceiras e na sequência debateram sobre 
estratégias, riscos e acertos das propostas.

Todas essas atividades são frutos da parceria com mais de 4.000 
organizações, de diversos portes e segmentos, que participam dos 
nossos eventos e atuam como recrutadoras de alunos e alumni em 
diversos momentos de carreira.

Alumni Networking
Lançado em 2014, o Alumni Networking é uma rede online de 
relacionamento profissional que permite que nossos alunos conversem 
com mais de 200 alumni voluntários sobre a dinâmica de diferentes 
segmentos, áreas e funções de atuação.

PAINEL	DE	OPORTUNIDADES	
PROFISSIONAIS

MAIS	DE	2.500	PARTICIPANTES	 
EM	EvENTOS

DIRETóRIO	DE	GRADUADOS	

1.200 organizações divulgam 
cerca de 12 mil posições ao ano

1.200 alumni cadastraram  
seus currículos no Diretório  
de Graduados

A Unilever, como 
uma grande 
empresa, busca os 
melhores talentos do 
mercado e o Insper, 
com certeza, é um 
desses lugares
Joana	Rudiger,	 
gerente de Talentos 
da Unilever

69%

13%

18%

Alunos
Empresas
Alumni

Acredito que o Alumni Networking 
seja uma ferramenta interessante 
para profissionais experientes e 
importante para os que estão em 
início de carreira fortalecerem seus 
contatos profissionais

Luciana	vichino	(MBA	2001),	 
voluntária	do	Alumni	Networking	e	
superintendente	executiva	de	Recursos	
Humanos do Banco Barclays

Uma vez Insper, sempre Insper. Depois de formado, o aluno passa a 
integrar a Comunidade Alumni e mantém seu vínculo com a Escola 
participando de encontros de networking, debates sobre temas atuais  
e de projetos de voluntariado.

Uma nova oportunidade de participação é o Conselho Alumni, lançado em 
2014, que reuniu 13 alumni dispostos a contribuir com o aprimoramento 
de assuntos estratégicos da Graduação com a diretoria da Escola. 

A Campanha Alumni Padrinhos, em que alumni atuam como mentores  
e contribuem com os custos de alimentação e transporte de bolsistas  
da Graduação, passou de 14 para 34 padrinhos entre 2013 e 2014. A 
iniciativa foi criada para garantir a retenção de alunos bolsistas integrais, 
cuja bolsa não restituível sobre a mensalidade era insuficiente para 
garantir a permanência deles ao longo da Graduação.

O Fundo Perfin Educar, criado por um alumnus, suporta nosso Fundo de 
Bolsas doando 100% da taxa de administração e performance. O Perfin 
Educar, desde seu início em 2012, já doou mais de R$ 400 mil reais. 

Com os objetivos de estimular a troca de conhecimento e o networking, 
realizamos quatro edições do Painel Alumni – eventos sobre questões 
atuais do País com a participação de alunos graduados. Entre esses 
debates tivemos “Eleições 2014 – Perspectivas Econômicas Para o 
Próximo Governo”, que contou com a presença de Marcos Lisboa, vice-
presidente do Insper, Ilan Goldfajn, economista-chefe do Itaú Unibanco e 
mediação do alumnus Terence Pagano (Mestrado ECO 2009), economista 
sênior da Itaú Asset Management. O painel “Desafios de um Negócio 
Próprio” aconteceu em parceria com o Centro de Empreendedorismo e 
Inovação (CEMPI) e teve as participações dos alumni Rafael Coelho (ADM 
2007), Mariana Penazzo (ADM 2008) e Ana Carolina Urquiza (ADM 2011), 
que dividiram suas experiências e debateram com seus colegas sobre os 
desafios de empreender.

Para fechar o ano, realizamos a Semana Alumni – encontros de 
confraternização dos alunos formados. Os alunos da Graduação 
contaram com a presença de algumas organizações estudantis, em 
especial uma apresentação da Bateria Imperial, um show da banda do 
alumnus Lucas Prediger (ADM 2012) e a comemoração dos 10 anos de 
formatura da turma de 2004.

No dia seguinte, os alumni dos Certificates assistiram à palestra do 
presidente da Lopes Consultoria Imobiliária sobre as tendências do 
mercado imobiliário para 2015, seguido de um coquetel. Para encerrar a 
semana, os alunos graduados de MBA e Mestrado puderam rever seus 
colegas e participar de um encontro com o alumnus Rodrigo Kede (MBA 
1999), vice-presidente de Global Sales and Transformation da IBM Global, 
que falou sobre sua trajetória profissional e sua experiência no curso.
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Empreender é colocar a mão na massa com 
sonho grande. É acordar mais cedo e dormir mais 
tarde por um propósito. É tomar risco, acreditar 
no seu potencial e no da sua empresa, colocando 
gente boa no barco para remar junto. Na Liga de 
Empreendedores Insper a gente trabalha muito
João	Gabriel	Alkimin,	 
aluno da Graduação, presidente da organização estudantil 
Liga	de	Empreendedores,	fundada	em	2014

Em 2014, nosso Centro de Empreendedorismo e Inovação (CEMPI) 
estruturou uma nova proposta de atuação. No novo modelo a formação 
empreendedora pretende atrair e conectar alunos e alumni por meio 
de fóruns, workshops e reuniões de projetos. O Centro também apoia 
cursos e iniciativas na sala de aula e promove o encontro de jovens 
empreendedores e empresários que podem oferecer mentoria. 

O novo espaço físico inaugurado pelo CEMPI funciona no modelo de 
coworking para empreendedores da Comunidade Insper, facilitando a 
integração de alunos e alumni que discutem a criação ou a consolidação 
de novos negócios. 

Ao longo do ano, 83 alunos e alumni da Graduação e Pós-Graduação 
receberam orientação e mentoria. Ao todo foram realizados 26 encontros, 
entre palestras, workshops, oficinas e competições, somando mais de 
1.500 participantes. O tema empreendedorismo também é uma das 
principais pautas do Insper na imprensa, com destaque para o Movimento 
Empreenda, no qual o Insper é o parceiro educacional da Editora Globo.

Alunos da Graduação e Pós-Graduação participaram de visitas técnicas, 
culturais e seguiram uma programação acadêmica nas duas maiores 
metrópoles chinesas – Pequim e Xangai – e também em Cingapura. 
Esta programação é resultado da parceria com a Campus Brasil, 
empresa especializada em study tours para universitários. O programa 
foi denominado Doing Business in China & Singapore e contou com 18 
alunos e alumni. 

Em 2014, firmamos uma nova parceria com a Brandeis University 
International Business School, localizada em Massachussets, EUA. O 
acordo prevê a dupla titulação com a renomada instituição americana. 
Os alunos selecionados neste programa cursarão três anos e meio aqui 
no Insper e um ano e meio na Brandeis University, obtendo o diploma 
de graduação do Insper e o título de Master of Arts in International 
Economics and Finance.

Também ampliamos os programas e as atividades por meio de parcerias 
com instituições internacionais, como a New York University (EUA), a
ESCP Europe (França) e, mais recentemente, com o Center for Creative 
Leadership (CCL), instituição líder no ensino e estudo do tema liderança.

O ano também marcou o início do processo de acreditação da EQUIS 
pela EFMD – European Foundation for Management Development, que 
envolveu uma extensa autoavaliação, a visita de uma equipe internacional 
e a análise de todos os relatórios por um júri. Esse processo continuará 
em 2015, juntamente com a renovação da certificação da AACSB. EvOLUÇÃO	DAS	PARCERIAS	

INTERNACIONAIS

55 parcerias 
em 20 países

2014
45 parcerias 
em 18 países

2013

35 parcerias 
em 16 países

2012

INTERCâMBIO	SEMESTRAL

130 alunos Insper participaram 
de programas em 16 países

72 intercambistas de 14 
países participaram de programas 
no Insper

SUMMER	PROGRAMS	&	 
ExTENSÃO	INTERNACIONAL	

58 alunos do Insper 
participaram de programas 
acadêmicos em seis países

223 alunos de quatro países 
participaram de programas 
acadêmicos no Insper

Welcome Get-Together dos alunos internacionais no Insper.

Alunos e a equipe do Centro de Empreendedorismo e Inovação (CEMPI) no novo espaço. 
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O professor Naercio Menezes 
Filho, coordenador do CPP, foi 
eleito para a Academia Brasileira 
de Ciências (ABC) como 
Membro Titular em Ciências 
Sociais. Na ABC, o professor 
Naercio atuará com a sugestão 
de novas linhas de pesquisa 
em Ciências Sociais, além 
de participar de seminários 
acadêmicos e edição de 
livros e coletâneas de artigos, 
entre outras atividades que 
fomentem a pesquisa científica 
na área social

As eleições e a crise econômica foram temas de trabalhos e debates dos 
centros de pesquisa em 2014.

Em um ano pautado pela discussão política e econômica, promovemos, 
em parceria com o jornal O Estado de São Paulo, os Fóruns Estadão Brasil 
2018. Foram sete seminários que abordaram temas críticos do Brasil: 
educação, segurança, saúde, infraestrutura, meio ambiente, agricultura 
e economia. Os seminários contaram com jornalistas, especialistas, 
docentes, alunos e alumni. Mais de 1.000 participantes vieram aos 
seminários, que também foram transmitidos online e pela rádio Estadão. 
A repercussão foi ainda maior com a produção de cadernos especiais 
publicados na versão impressa e no site do jornal, aprofundando a 
discussão dos temas após cada evento.

Atraímos, em maio, dezenas de alunos para debater passíveis e legados 
da Copa do Mundo, sobretudo os riscos do modelo de governança pouco 
transparente na construção de estádios e nas obras de infraestrutura. 
Muitos outros eventos e matérias na imprensa foram produzidos e 
promovidos por pesquisadores do Centro de Políticas Públicas (CPP). 

Em setembro, ainda com o resultado eleitoral indefinido, o CPP reuniu 
economistas e especialistas de diversas áreas para debater uma agenda 
de desenvolvimento para o País. Nesta 4ª edição do Fórum de Políticas 
Públicas discutiu-se uma agenda macroeconômica e de políticas de 
cunho social, em especial a educação, para o Brasil nesses próximos 
anos. As propostas foram reunidas no documento “Sob a Luz do Sol: uma 
Agenda para o Brasil”. 

A 3ª edição do Guia Salaria HAYS Insper foi lançada em um evento que 
reuniu mais de 200 profissionais de recursos humanos e headhunters e 
apresentou as perspectivas do mercado de trabalho para 2014/2015. A 
pesquisa, que dá vida ao Guia, ouviu 486 empresas e 8.024 profissionais 
e foi produzida pela professora Regina Madalozzo, em coautoria com a 
professora Adriana Bruscato Bortoluzzo, do Centro de Pesquisas em 
Estratégia (CPE). 

O CPE também promoveu o 1º Boardroom Talk, um evento destinado a 
altos executivos para debater sobre governança corporativa, estratégia, 
inovação e liderança. Nesta primeira edição, Luis Norberto Pascoal, 
presidente da DPaschoal e integrante do Conselho Deliberativo do Insper, 
entrevistou Alexandre Gonçalves Silva, presidente do Conselho de 
Administração da Embraer. 

Professores em atividade ao longo de 2014.

Encontre em nosso site –  
www.insper.edu.br/pesquisa	–	 
as publicações citadas nesta página.

Adalto Barbaceia Gonçalves 
Master of Business Administration – UCLA

Adhemar	villani	Junior 
Ph.D. em Economia – University of Pennsylvania

Adrian Kemmer Cernev 
Doutor em Administração – FGV-SP

Adriana Bruscato Bortoluzzo 
Doutora em Estatística – USP

Adriano	José	da	Silva	Neves 
Mestre em Engenharia – IPT

Afonso Carlos Braga 
Mestre em Administração de Empresas –  
PUC-SP

Alex Manduca 
MBA em Marketing – Insper

Alexandre Demetrius 
Doutor em Direito Comercial – USP

Alexandre	Jorge	Chaia 
Mestre em Administração – USP

Alexandre	Schwartsman 
Doutor em Economia – University of California

Alexandre Valério de Wilde 
Master of Business Administration –  
Columbia University

Aloisio Bueno Buoro 
Mestre em Administração – USP

Alvaro Cardoso Armond 
Mestre em Administração de Empresas – 
Universidade Presbiteriana Mackenzie

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 – FGV-SP

Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi 
Doutora em Administração – 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, 
Berkeley

Auro Key Honda 
Mestre em Psicologia Social – PUC-SP

Bruno Costa Simões 
Doutor em Filosofia – USP

Bruno Silva Martins 
Doutor em Economia – FGV-RJ

Camila de Freitas Souza Campos 
Doutora em Economia – Yale University

Camila Pereira Boscov 
Doutora em Controladoria e Contabilidade – USP

Carla	Ramos 
Ph.D. em Administração – University of Bath

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

Carolina da Costa 
Ph.D em Cognição e Aprendizagem – Rutgers, The 
State University of New Jersey

Charles Kirschbaum 
Doutor em Administração de Empresas – FGV-SP

Daniel	Ferreira	Lima 
Ph.D. em Economia – Univeristy of California,  
San Diego

Danny Pimentel Claro 
Ph.D. em Administração – Wageningen University

David Kallas 
Mestre em Administração – USP
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Denise Aparecida Manfredi 
Mestre em Psicologia da Saúde – UMESP

Ecléa	zugman	Hauber 
Especialista em Biologia – USP

Edélcio	Koitiro	Nisiyama 
Master of Business Administration – 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 – University of Chicago

Eduardo	Franco	Luzio 
Ph.D. em Economia – University of Illinois at  
Urbana-Champaign

Eduardo	Pozzi	Luchezzi 
Doutor em Administração – USP

Eduardo	Rossit	Padilha 
Especialista em Finanças – USP

Eric Barreto de Oliveira 
Mestre em Controladoria e Contabilidade – USP

Fabio de Biazzi 
Doutor em Engenharia da Produção – USP

Fábio Matuoka Mizumoto 
Doutor em Administração – USP

Fabio Orfali 
Mestre em Matemática – USP

Fabio Pelicano Borges Vieira 
Graduado em Engenharia Aeronáutica – ITA

Fabio	Ribas	Chaddad 
Ph.D. em Economia Agrícola – University  
of Missouri

Fabio Soares de Melo 
Especialista em Direito Tributário – PUC-SP

Fernando	Castro	de	Campos	Roriz 
Doutorando em Economia – PUC-RJ

Fernando	Ribeiro	Leite	Neto 
Doutor em Ciências Sociais – PUC-SP

Flávia Ferreira Piazza 
Mestre em Administração – Ibmec-RJ

Flavio Kezam Malaga 
Doutor em Finanças – USP

Flavio	Romero	Macau 
Doutor em Administração de Empresas – FGV-SP

Frederico Augusto Alem Barbieri 
Doutor em Engenharia Mecânica – USP

Gazi Islam 
Ph.D. em Comportamento Organizacional –  
Tulane University

George Ohanian 
Doutor em Administração – USP

George Paulus Pereira Dias 
Mestre em Engenharia da Produção – USP

Giancarlo Greco 
Master of Business Administration –  
Duke University

Gino	Abraham	Olivares	Leandro 
Doutor em Economia – PUC-RJ

Guilherme Athia 
Especialista em Marketing – ESPM

Guilherme de Moraes Attuy 
Doutor em Economia – USP

Guilherme	Fowler	A.	Monteiro 
Doutor em Administração – USP

Guilherme Silveira Martins 
Doutor em Administração de Empresas – FGV-SP

Gustavo	Rodrigues	Ortega 
Mestre em Controladoria e Contabilidade Estratégica

Gustavo Soares Barbosa 
Ph.D. em Economia – Yale University

Guy Cliquet do Amaral Filho 
Mestre em Engenharia – USP

Hedibert	Lopes 
Ph.D. em Estatística – Duke University

Heleno Piazentini Vieira 
Mestre em Economia – FGV-SP

Heloísa	Maria	Domingues	Neves 
Doutoranda em Design e Arquitetura – USP

Henrique Machado Barros 
Ph.D. em Administração – University of Warwick

Humberto Dantas 
Doutor em Ciência Política – USP

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	Luis	Mascolo 
Doutor em Economia – PUC-RJ

João	Manoel	Pinho	de	Mello 
Ph.D. em Economia – Stanford University

Joao	Mauricio	Lemos	Rosal 
Doutor em Economia – University of London

José	Carlos	A.	Luxo 
Doutor em Administração – USP

José	Carlos	Tiomatsu	Oyadomari 
Doutor em Controladoria e Contabilidade – USP

José	Heleno	Faro 
Doutor em Economia Matemática – IMPA

José	Luiz	Rossi	Junior 
Ph.D. em Economia – Yale University

José	valério	Macucci 
Mestre em Administração – FGV-SP

Juan	Pedro	Jensen	Perdomo 
Doutor em Economia – USP

Juliana	Inhasz 
Doutora em Economia – USP

Lars	Meyer	Sanches 
Doutor em Engenharia Civil – UNICAMP

Leni	Hidalgo	Nunes 
Doutora em Administração – Université de Pau et 
dês Pays de L’Adour 

Leonardo	Fabris	Lugoboni 
Mestre em Administração – USCS

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

Leticia	Costa 
Master of Business Administration –  
Cornell University

Liao	Yu	Chieh 
MBA em Finanças – Insper

Luca	Borroni 
Doutor em Economia – Universitá Commerciale 
Luigi Bocconi Milano

Lucia	Guilhoto 
Ph.D. em Administração (Marketing) – Università 
Commerciale Luigi Bocconi Milano

Luciana	Carvalho	de	Mesquita	Ferreira 
Ph.D. em Pesquisa em Administração – Erasmus 
University Rotterdam

Luciana	Yeung	Luk	Tai 
Doutora em Economia – FGV-SP

Luciano	Marques	de	Araújo 
Doutor em Administração e Direção de Empresas 
– Universidad Politécnica de Catalunya

Luciano	Pereira	Soares 
Doutor em Engenharia Elétrica – USP

Luis	Claudio	Montoro	Mendes 
Master of Laws – Insper

Luis	Fernando	Longuini	Cossi 
Bacharel em Engenharia da Produção – USP

Luiz	Fernando	Andreotti	Turatti 
PhD. em Administração – University of St. Gallen

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
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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 Bonomo 
Ph.D. em Economia – Princeton University

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 e Farmaeconomia 
– 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	Cristina	Nogueira	Gramani 
Doutora em Engenharia – UNICAMP

Maria Kelly Venezuela 
Doutora em Estatística – USP

Marielza Cavallari 
Mestre em Administração – FGV-SP

Marilda Peres Camacho Andrade 
MBA Executivo em Marketing – Insper

Mario Sergio Kojima 
Master of Business Administration – University of 
Southern California

Marisa Villas Bôas Dias 
Mestre em Administração – USP

Marta de Campos Maia 
Doutora em Administração de Empresas – FGV-SP

Maurício Ferreira 
Doutor em Engenharia Mecânica – USP

Mauricio	Rocha	Alves	de	Carvalho 
Master of Business Administration – University  
of Pennsylvania

Maurizio Mauro 
Bacharel em Administração – 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 – Universidade de Paris I

Otto	Nogami 
Mestre em Economia – Universidade 
Presbiteriana Mackenzie

Patricia da Cunha Tavares 
Doutora em Administração de Empresas – FGV-SP

Patricia Portella Prado Galhano 
Doutora em Administração – USP

Paulina Alejandra Achurra Burgos 
Ph.D. em Engenharia Química – Stanford University

Paulo Beltrão Fraletti 
Doutor em Administração – USP

Paulo	José	de	Azevedo 
Mestre em Economia – Insper

Paulo Vieira de Campos  
Mestre em Psicologia da Educação – PUC-SP

Priscila Borin de Oliveira Claro 
Doutora em Administração – UFL

Priscila	Fernandes	Ribeiro 
Mestre em Economia de Empresas – FGV-SP

Rafael	Paschoarelli	veiga 
Doutor em Administração – USP

Raquel	Aparecida	Lopes	 
Mestre em Distúrbios do Desenvolvimento – 
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Raul	Amaral	Rego 
Doutor em Administração – USP

Raul	Ikeda	Gomes	da	Silva 
Mestre em Engenharia Eletrônica e  
Computação – ITA

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 
Master of Business Administration – University  
of Dallas

Ricardo	Rocha 
Doutor em Administração – USP

Rinaldo	Artes 
Doutor em Estatística – USP

Roberta	Muramatsu 
Ph.D. em Economia – Erasmus University Rotterdam

Roberto	Anis	Calfat 
Doutor em Engenharia de Produção – USP

Roberto	Dumas	Damas 
Mestre em Economia Chinesa – Fudan  
University (China) e 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 Gestão de Projetos – Fundação 
Vanzolini – USP

Roseli	Morena	Porto 
Doutora em Administração de Empresas – FGV-SP

Sandra Gioffi 
Especialista em Psicologia – Universidade  
Gama Filho

Sandro Magalhães Manteiga 
Mestre em Modelagem Matemática em Finanças 
– USP

Sérgio	Giovanetti	Lazzarini 
Ph.D. em Administração – Washington University, 
St. Louis

Sergio	Ricardo	Martins 
Mestre em Estatística – USP

Silvia Antonio Sfeir 
Mestre em Administração de Empresas – FECAP

Silvio	Abrahao	Laban	Neto 
Doutor em Administração de Empresas – FGV-SP

Silvio Possa 
MBA em Administração de Empresas – FIA

Tadeu Aparecido Pereira da Ponte 
Mestre em Matemática – USP

Tatiana	Iwai 
Doutora em Administração – FGV-SP

Tatiana Terabayashi Melhado 
Doutora em Estatística – USP

Tiago Fischer Ferreira 
Doutor em Administração – USP

Timothy Altaffer 
Master of Business Administration – New York 
University

Vinícius de Bragança Müller e Oliveira  
Doutor em História Econômica – USP

vinicius	Licks 
Doutor em Engenharia Elétrica – University of 
New Mexico

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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Professores	convidados	/palestrantes

Alberto Macedo 
Doutor em Direito Econômico, Financeiro e 
Tributário – USP

Alvaro Taiar 
Bacharel em Direito – USP

Ana	Luiza	Salles	Lourenço 
Especialista em Direito Tributário – FGV-SP e IBET

André Franco de Moraes 
MBA em Finanças – Insper

Andréia Cristina Bezerra 
Doutora em Direito Comercial – USP

Camila Vergueiro 
Mestre em Direito – PUC-SP

Daniel Kalansky  
Mestre em Direito Comercial – USP

Daniel Martins Boulos 
Doutor em Direito Civil – PUC-SP

Donald	Mac	Nicol 
Bacharel em Administração de Empresas –  
FGV-SP

Douglas	Yamashita 
Doutor em Direito Tributário – USP

Eduardo Montenegro Dotta 
Bacharel em Direito – PUC-SP

Fabiano Del Masso 
Doutor em Direito – PUC-SP

Fabio Eduardo de Pieri Spina 
Master of Laws (Direito Americano) –  
Columbia University

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	Luiz	Conrado	vieira 
Doutor em Direito – USP

José	Romeu	Amaral 
Master of Laws – Northwestern University

José	virgílio	Enei 
Mestre em Direito Comercial – USP

Kleber	Luiz	zanchim 
Doutor em Direito – USP

Lior	Pinsky 
Master of Laws – London School of Economics

Luis	Fernando	Camargo 
Bacharel em Ciências Contábeis – Faculdade Tibiriçá

Luis	Gustavo	Haddad 
Mestre em Direito Civil – USP

Luiz	Fernando	Mussolini	Junior 
Mestre em Direito do Estado – PUC/SP

Marcel	Gomes	Bragança	Retto 
Mestre em Direito Comercial – USP

Marcelo Godke Veiga 
Master of Laws – Columbia University

Marcelo Vieira Von Adamek 
Doutor em Direito Comercial – USP

Marco Antonio Bevilaqua 
Mestre em Direito Civil – PUC-SP

Marcos Cavalcante de Oliveira 
Master of Business Administration – University  
of Pennsylvania

Maria	Rita	Ferragut 
Doutora em Direito Tributário – PUC-SP

Marina Anselmo 
Master of Laws (Direito Bancário e Mercado de 
Capitais) – University College London

Miguel Tornovsky 
Master of Laws – Columbia University

Paulo	Jorge	Scartezzini 
Doutor em Direito Civil – USP

Pedro Whitaker de Souza Dias 
Master of Laws – University of Pennsylvania

Plinio	José	Lopes	Shiguematsu 
Mestre em Direito Internacional – USP

Renato	Nunes 
Doutor em Direito Tributário – PUC-SP

Ricardo	Hiroshi 
MBA Executivo – Insper

Rodrigo	Fernandes	Rebouças 
Mestre em Direito das Relações Sociais – PUC-SP

Rogério	Garcia	Peres 
Mestre em Direito Tributário – PUC-SP

Rubens	Carmo	Elias	Filho 
Doutor em Direito das Relações Sociais – PUC-SP

Sergio Freitas da Costa 
Master of Laws – University of Michigan

Taimi Haensel 
Master of Laws – Insper

Thiago Sandim 
Bacharel em Direito – PUC-SP

Valdir Carlos Pereira Filho 
Master of Laws – University of London

Wilson	R.	Ometto 
Especialista em Controladoria – FIPECAFI/USP
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DOCENTE TÍTULO	DO	ARTIGO	E	PERIóDICO

Adriana Bruscato Bortoluzzo “Assessment of fatigue in a large series of 1492 Brazilian 
patients with Spondyloarthritis” 
Modern Rheumatology (Print)

Adriana Bruscato Bortoluzzo “FOXP3 and CTLA4 overexpression in multiple myeloma bone 
marrow as a sign of accumulation of CD4+ T regulatory cells” 
Cancer Immunology and Immunotherapy

Adriana Bruscato Bortoluzzo “Is there any relationship between gene expression of tumor 
antigens and CD4 + T cells in multiple myeloma?” 
Immunotherapy

Adriana Bruscato Bortoluzzo “Not all that glitters is RMT in the forecasting of risk of portfolios 
in the Brazilian stock market.” 
Physica. A

Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi “Private Equity and Venture Capital IndustryPerformance in Brazil” 
The Journal of Private Equity

Danny Pimentel Claro “Sequential betting behavior: a test of asymmetric inconsistencies 
in group decision making” 
Psychology & Marketing

Danny Pimentel Claro “Synergistic Effects of Relationship Managers Social Networks 
on Performance” 
Journal of Marketing

Fabio	Ribas	Chaddad “BrasilAgro: Organizational Architecture for a High-Performance 
Farming Corporation.” 
American Journal of Agricultural Economics

Fabio	Ribas	Chaddad “Distribution Channel Choices of Wineries in Emerging Cool 
Climate Regions” 
Agricultural and resource economics review

Fabio	Ribas	Chaddad “Explaining organizational diversity in emerging industries: the 
role of capabilities” 
Journal on Chain and Network Science

Fabio	Ribas	Chaddad “The Relationship between Performance and Governance in 
Agricultural Cooperatives: A Structural Equation Modeling Approach” 
The International Journal of Co-operative Management

Fabio	Ribas	Chaddad “Transaction attributes and adoption of hybrid governance in 
the Brazilian cattle market” 
Journal on Chain and Network Science

Gazi Islam “Appropriating the abject: an anthropophagic approach to 
organizational diversity.” 
Equality, Diversity and Inclusion International Journal

Gazi Islam “Identities and ideals: Psychoanalytic dialogues of self  
and leadership” 
Leadership (London. Print)

Periódicos internacionais

DOCENTE TÍTULO	DO	ARTIGO	E	PERIóDICO

Gazi Islam “Leadership as a Dominant Cultural Myth: A Strain-Based 
Perspective on Leadership Approaches” 
Social and Personality Psychology Compass

Gazi Islam “Sequential Betting Behavior: A Test of Asymmetric 
Inconsistencies in Group Decision Making” 
Psychology & Marketing (Print)

Guilherme	Fowler	de	Avila	Monteiro “The Contractual Nature of Two-Sided Platforms: A Research Note” 
Economic Analysis of Law Review

Guilherme Silveira Martins “Relational value creation and appropriation in buyer-supplier 
relationships” 
International Journal of Physical Distribution & Logistics 
Management

Hedibert	Freitas	Lopes “Bayesian Instrumental Variables: Priors and Likelihoods.” 
Econometric Reviews

Hedibert	Freitas	Lopes “Treatment Effects: A Bayesian Perspective” 
Econometric Reviews

Ivo Waisberg “Mergers & Acquisitions – Brazil.” 
Getting the Deal Through

João	Manoel	Pinho	de	Mello “The Effects of Exposure to Hyperinflation on Occupational Choice” 
Journal of Economic Behavior & Organization

Jose	Carlos	Tiomatsu	Oyadomari “How do different performance measures affect managerial 
time orientation? Empirical evidence from sales managers in 
the oil and gas industry” 
Advances in Accounting

Jose	Carlos	Tiomatsu	Oyadomari “Pesquisa Intervencionista: um ensaio sobre as oportunidades 
para pesquisa brasileira em contabilidade gerencial” 
Advances in Scientific and Applied Accounting

Jose	Heleno	Faro “Ignorance and competence in choices under uncertainty.” 
Journal of Mathematical Economics (Print)

Leonardo	Fabris	Lugoboni “Economia criativa: aplicação nas empresas de TI” 
Future Studies Research Journal

Leonidas	Sandoval	Junior “Not all that glitters is RMT in the forecasting of risk of portfolios 
in the Brazilian stock market.” 
Physica. A (Print)

Leonidas	Sandoval	Junior “Structure of a Global Network of Financial Companies Based 
on Transfer Entropy.” 
Entropy (Basel. Online)

Leonidas	Sandoval	Junior “To lag or not to lag? How to compare indices of stock markets 
that operate on different times” 
Physica. A (Print)

2726

Pu
bl

ic
aç

ão
 A

ca
dê

m
ic

a 
do

 C
or

po
 D

oc
en

te
Relatório Anual 2014

| panorama Insper | carta do presidente | governança | participação de stakeholders | fundo de bolsas | graduação | pós-graduação | educação executiva | mercado de trabalho |

| comunidade alumni | empreendedorismo | internacionalização | pesquisa e conhecimento | corpo docente | produção acadêmica | indicadores | demonstrativos financeiros | programas | 



Pu
bl

ic
aç

ão
 A

ca
dê

m
ic

a 
do

 C
or

po
 D

oc
en

te

Periódicos nacionais

DOCENTE TÍTULO	DO	ARTIGO	E	PERIóDICO

Mara Suzana Behlau “Coping Strategies in Teachers With Vocal Complaint.” 
Journal of Voice

Mara Suzana Behlau “Cross-Cultural Adaptation, Validation, and Cutoff Values of the 
Brazilian Version of the Voice Symptom Scale VoiSS.” 
Journal of Voice

Mara Suzana Behlau “Efeitos da reabilitação fonoaudiológica na desvantagem vocal 
de cantores populares profissionais” 
Audiology – Communication Research

Mara Suzana Behlau “Intensive Short-Term Voice Therapy: The Brazilian Experience” 
Perspectives on Voice and Voice Disorders

Mara Suzana Behlau “Managing dysphonia in occupational voice users” 
Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery

Marcelo	Leite	de	Moura	e	Silva “Impact of macroeconomic surprises on the Brazilian yield curve 
and expected inflation.” 
The North American Journal of Economics and Finance

Marco	Tulio	Pereira	Lyrio “Information in the yield curve: a macro-finance approach.” 
Journal of Applied Econometrics (Chichester, England)

Maria	Cristina	Nogueira	Gramani “Inter-regional Performance of the Public Health System in a 
High-Inequality Country” 
Plos One

Maria Kelly Venezuela “Estimating equations and diagnostic techniques applied to 
zero-inflated models for panel data” 
 Electronic Journal of Statistics. 

Maria Kelly Venezuela “Not all that glitters is RMT in the forecasting of risk of portfolios 
in the Brazilian stock market” 
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications

Rinaldo	Artes “Estimating equations and diagnostic techniques applied to zero-
inflated models for panel data” 
ELECTRON J STAT

Rodrigo	Takashi	Okimura “Truth Telling Activity: A Practice beyond the Norms” 
Global Journal of Management and Business Research: 
Accounting and Auditing

Vivian Iara Strehlau “Brazil, Mexico and USA: the judgement scheme in the choice 
based on quality expectation.” 
Journal of Strategic and International Studies

DOCENTE TÍTULO	DO	ARTIGO	E	PERIóDICO

Adriana Bruscato Bortoluzzo “Analysis of multi-scale systemic risk in Brazil-s financial market” 
Revista de Administração (FEA-USP)

Adriana Bruscato Bortoluzzo “Competição Bancária: Comparação do Comportamento de 
Bancos Públicos e Privados” 
RAC. Revista de Administração Contemporânea (Impresso)

Adriana Bruscato Bortoluzzo “Desempenho de fusões e aquisições cross border: análise 
empírica do caso brasileiro” 
RAE (Impresso)

Adriana Bruscato Bortoluzzo “Erratum of ‘Enteropathic arthritis in Brazil: data from the 
Brazilian registry of spondyloarthritis’.” 
Revista Brasileira de Reumatologia (Impresso)

Adriana Bruscato Bortoluzzo “Perfil do uso de drogas modificadoras de doença no Registro 
Brasileiro de Espondiloartrites.” 
Revista Brasileira de Reumatologia (Impresso)

Adriana Bruscato Bortoluzzo “Perfil epidemiológico da espondiloartrite de início juvenil 
comparada com a espondiloartrite de início na vida adulta em 
uma grande coorte brasileira” 
Revista Brasileira de Reumatologia (Impresso)

Ana Paula Pinho Candeloro “Ecofinanças: reflexões sobre uma jornada transformacional” 
Harvard Business Review Brasil

Andre	Luis	de	Castro	Moura	Duarte “Qualidade e Estratégia no Ensino Superior: O caso da UniItalo” 
Tecnologias de Administração e Contabilidade

Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi “Analysis of multi-scale systemic risk in Brazil s financial market” 
Revista de Administração (FEA-USP)

Antonio	zoratto	Sanvicente “O Mercado de Ações no Brasil antes do Índice Bovespa.” 
Revista Brasileira de Finanças (Impresso)

Antonio	zoratto	Sanvicente “The Foreign Capital Flows and the Behavior of Stock Prices at 
BM&FBovespa” 
BAR. Brazilian Administration Review

Bruno Costa Simoes “Curtindo a dor dos outros.” 
Serrote

Charles Kirschbaum “A confiança em situações ambivalentes e incongruentes: a 
utilização de vinhetas como método exploratório” 
RAM. Revista de Administração Mackenzie (Online)

Charles Kirschbaum “Isomorfismo e Controle Institucional em uma Planta Modular da 
Indústria Automobilística.” 
Revista Brasileira de Gestão de Negócios (São Paulo. Impresso)

Danny Pimentel Claro “Consumer Complaints and Company Market Value” 
BAR. Brazilian Administration Review
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DOCENTE TÍTULO	DO	ARTIGO	E	PERIóDICO

Danny Pimentel Claro “Sustentabilidade estratégica: existe retorno no longo prazo?” 
Revista de Administração (FEA-USP)

Flavio	Romero	Macau “Revisitando as Tipologias da Teoria de Redes Interorganizacionais.” 
Revista SODEBRAS

Guilherme	Fowler	de	Avila	Monteiro “Value creation and value appropriation in networks: an 
assessment of the role of a certification in the wine industry 
from Vale dos Vinhedos, RS” 
Organizações Rurais e Agroindustriais (UFLA)

Guilherme Silveira Martins “Imersão social na cadeia de suprimentos e seu efeito paradoxal 
no desempenho operacional.” 
RAE (Impresso)

Henrique Machado Barros “Despesas com tecnologia da informação e eficiência 
organizacional: novas evidências do setor bancário brasileiro” 
RAI : Revista de Administração e Inovação

Humberto Dantas de Mizuca “Ficha Limpa na prática: estudo sobre aspecto pontual de 
inelegibilidade nas eleições de 2012 em Santa Catarina” 
Cadernos ADENAUER (São Paulo)

Humberto Dantas de Mizuca “Formação acadêmica e Direito Eleitoral: do ostracismo  
à novidade” 
Cadernos ADENAUER (São Paulo)

Ivo Waisberg “As cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e 
incomunicabilidade e o compromisso de compra e venda  
de bem imóvel.” 
Revista SÍNTESE Direito Imobiliário

Ivo Waisberg “Da não sucessão pelo adquirente por dívidas trabalhistas 
e tributárias na aquisição de unidades produtivas isoladas 
perante a Lei 11.101/2005” 
Revista de Direito Empresarial e Recuperacional

João	Manoel	Pinho	de	Mello “Is the Bank Interest Rate Pass-Through of Selic Rate 
Movements Asymmetric?” 
Brazilian Review of Econometrics

Jose	Carlos	Tiomatsu	Oyadomari “Indicadores de Desempenho em Instituições de Ciência, 
Tecnologia e Inovação: Estudo de Caso do Laboratório Nacional 
de Luz Síncrotron.” 
Revista de Administração Pública (Impresso)

Jose	Carlos	Tiomatsu	Oyadomari “Uso do Controle Gerencial e Decisões em Organizações de 
Saúde Brasileiras: um estudo exploratório.” 
BBR. Brazilian Business Review (Edição em português. Online)

Jose	Luiz	Rossi	Junior “Common Factors and the Exchange Rate: Results from the 
Brazilian Case.” 
Revista Brasileira de Economia (Impresso)

DOCENTE TÍTULO	DO	ARTIGO	E	PERIóDICO

Lars	Meyer	Sanches “Hockey Stick Phenomenon: Supply Chain Management 
Challenge in Brazil” 
Brazilian Admistration Review

Lars	Meyer	Sanches “Planejamento da Inovação” 
Revista MundoLogistica

Leonardo	Fabris	Lugoboni “A vantagem financeira obtida por empresas no setor agrícola 
quando do pagamento da remuneração dos acionistas com juros 
sobre capital próprio” 
Revista de Administracao IMED

Leonardo	Fabris	Lugoboni “Alternativas para análise de risco e retorno dos ativos frente às 
necessidades de reservas atuariais e cobertura de passivos.” 
Revista Brasileira de Previdência

Leonardo	Fabris	Lugoboni “Associação entre intensidade de uso de mídias sociais, 
credibilidade e decisão de compra.” 
Navus Revista de Gestão e Tecnologia

Leonardo	Fabris	Lugoboni “Uma empresa sustentável e suas contribuições a sociedade: 
estudo do caso da EDP-ENERGIAS DO BRASIL S.A..” 
Revista Científica Hermes

Luciana	Yeung	Luk	Tai “Insegurança jurídica do devedor: pela ampliação do debate sobre 
seleção adversa e custo do crédito no Brasil” 
Análise Econômica (UFRGS)

Mara Suzana Behlau “Voice symptoms and vocal deviation self-assessment in 
different types of dysphonia” 
CoDAS

Mara Suzana Behlau “Sinais e Sintomas da Disfunção Autônoma em Professores” 
Revista CEFAC (Online)

Marcelo	Hiroshi	Nakagawa “Inovação nas Pequenas e Médias Empresas: Discurso e Prática.” 
Interesse Nacional

Maria	Cristina	Nogueira	Gramani “Despesas com tecnologia da informação e eficiência 
organizacional: novas evidências do setor bancário brasileiro” 
RAI : Revista de Administração e Inovação

Naercio	Aquino	Menezes	Filho “O Papel da Oferta e da Demanda por Qualificação na Evolução do 
Diferencial de Salários por Nível Educacional no Brasil.” 
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)

Naercio	Aquino	Menezes	Filho “The relationship between school performance and future wages” 
Economia (Brasília)

Priscila Borin de Oliveira Claro “Sustentabilidade estratégica: existe retorno no longo prazo?” 
Revista de Administração (FEA-USP)
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DOCENTE TÍTULO	DO	ARTIGO	E	PERIóDICO

Regina	Carla	Madalozzo “Excelência com equidade: as lições das escolas brasileiras  
que oferecem educação de qualidade a alunos de baixo  
nível socioeconômico” 
Economia e Políticas Públicas

Ricardo	Goulart	Serra “Market crash, características das empresas e retorno – uma 
análise logística e discriminante” 
Revista de Contabilidade da UFBA

Rodrigo	Menon	Simoes	Moita “Follow the Leaders: competition in the Brazilian Auto  
Financing Sector” 
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)

Rodrigo	Menon	Simoes	Moita “Oligopsônio dos Frigoríficos: Uma Análise Empírica de Poder  
de Mercado” 
RAC. Revista de Administração Contemporânea (Online)

Sergio	Giovanetti	Lazzarini “Competição Bancária: Comparação do Comportamento de 
Bancos Públicos e Privados” 
RAC. Revista de Administração Contemporânea (Impresso)

Silvio	Abrahao	Laban	Neto “Consumer Complaints and Company Market Value” 
BAR. Brazilian Administration Review

Vivian Iara Strehlau “Imagem do Brasil: Similaridades e Diferenças na Avaliação em  
Dez Países” 
Internext Revista Eletrônica de Negócios Internacionais da ESPM
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Capítulos de livros

DOCENTE TÍTULO	e	OBRA,	EDITORA

Afonso Carlos Braga “Como as empresas estão usando a cocriação com redes sociais” 
Cocriação de Valor, Editora Atlas

Ana Paula Pinho Candeloro “Governança Corporativa em foco – inovações e tendências 
para a sustentabilidade das organizações (Link)” 
Saint Paul Editora

Andre Antunes Soares de Camargo “O RI e as regras do jogo” 
Governança Corporativa em Foco Inovações e Tendências para 
Sustentabilidade das Organizações, Saint Paul Editora

Andre Antunes Soares de Camargo “Políticas para transações entre partes relacionadas e a criação 
de valor para as organizações” 
Governança Corporativa e Criação de Valor, Saint Paul Editora

Carla	Sofia	Dias	Moreira	Ramos “Marketing de Redes: O Marketing das Interdependências” 
Novos Horizontes do Marketing, Dom Quixote

Carlos Alberto Furtado de Melo “Dinâmica do presidencialismo de coalizão: contribuição e limites 
do Basômetro.” 
Análise Política & jornalismo de dados: ensaios a partir do 
Basômetro, FGV Editora

Fabio	Ribas	Chaddad “Challenge Dairy Cooperative: In Pursuit of Control of the Last 
Liter of Milk” 
Research Handbook on Sustainable Cooperative Enterprise: 
Case Studies of Organizational Resilience in the Cooperative 
Business Model, Edward Elgar

Fabio	Ribas	Chaddad “Responding to the External Environment: The Evolution of 
Brazilian Dairy Cooperatives” 
Research Handbook on Sustainable Cooperative Enterprise: 
Case Studies of Organizational Resilience in the Cooperative 
Business Model, Edward Elgar

Fabio	Ribas	Chaddad “The Agricultural Input Industry: A Case Study on the CCAB and 
Coonagro Networks” 
Challenges to Economic Organization: Plural Forms, Editora Atlas

Fabio Soares de Melo “Materialidade versus Espacialidade. Linhas de Transmissão de 
Energia Elétrica. Instalação e Montagem versus Construção Civil” 
Estudos de Direito Tributário em Homenagem ao Professor 
Roque Antonio Carrazza

Guilherme	Fowler	de	Avila	Monteiro “Food retail strategy and policy in Brazil: heterogeneous retail 
formats and competition.” 
Retailing in Emerging Markets, Routledge

Guilherme	Fowler	de	Avila	Monteiro “O Setor do Leite: Os Casos da Imbaúba e da Porto Alegre” 
Desafios para a Economia das Organizações: Formas Plurais, 
Editora Atlas

Guilherme	Fowler	de	Avila	Monteiro “The Milk Industry: The Case of Imbaúba and Porto Alegre” 
Challenges to Economic Organization: Plural Forms, Editora Atlas
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DOCENTE TÍTULO	e	OBRA,	EDITORA

Hedibert	Freitas	Lopes “Analysis of Exchange Rates via Multivariate Bayesian Factor 
Stochastic Volatility Models.” 
The Contribution of Young Researchers to Bayesian Statistics, 
Springer

Hedibert	Freitas	Lopes “Modern Bayesian Factor Analysis” 
Bayesian Inference in the Social Sciences, Wiley

Humberto Dantas de Mizuca “Análise Política & Jornalismo de Dados: ensaios a partir  
do Basômetro” 
Análise Política & Jornalismo de Dados: ensaios a partir  
do Basômetro, FGV Editora

Humberto Dantas de Mizuca “E o problema é o suplente de senador?” 
Análise Política & Jornalismo de Dados: ensaios a partir  
do Basômetro, FGV Editora

Humberto Dantas de Mizuca “Líderes de bancadas ou deputados presidentes: quem  
orienta tendências nas votações dos partidos na Câmara  
dos Deputados?” 
Análise Política & Jornalismo de Dados: ensaios a partir do 
Basômetro, FGV Editora

João	Manoel	Pinho	de	Mello “Firearms and crime in Brazil” 
Controlling Small Arms: Consolidation, Innovation and 
Relevance in Research and Policy, Routledge

João	Manoel	Pinho	de	Mello “Risco Regulatório no Brasil: Teoria e Mensuração” 
Gargalos e Soluções no Infraestrutura de Transportes, FGV Editora

Jose	Carlos	Tiomatsu	Oyadomari “Performance Measurement System and Quality Management in 
Small and Medium-Sized Brazilian Enterprises” 
Research in Accounting in Emerging Economies, Emerald Group 
Publishing Limited

Luciana	Yeung	Luk	Tai “Análise de Eficiência da Justiça Eleitoral no Brasil” 
Cadernos Adenauer: Especial Justiça Eleitoral, Fundação  
Konrad Adenauer

Luciana	Yeung	Luk	Tai “Measuring Efficiency of Courts: An Assessment of Brazilian
Courts Productivity” 
Managing Service Productivity, Springer

Mara Suzana Behlau “Management of Glottal Incompetence” 
Voice Therapy – Clinical Cases Studies, Plural Publishing

Mara Suzana Behlau “Primary and Secondary Muscle Tension Dysphonia” 
Voice Therapy – Clinical Cases Studies, Plural Publishing

Mara Suzana Behlau “Técnicas Vocais” 
Tratado das Especialidades em Fonoaudiologia

DOCENTE TÍTULO	e	OBRA,	EDITORA

Marco	Tulio	Pereira	Lyrio “The Predictive Content of the Yield Curve for Inflation” 
Developments in Macro-Finance Yield Curve Modelling, Series 
Macroeconomic Policy Making, Cambridge University Press

Marta de Campos Maia “O impacto das redes e mídias sociais na estratégia corporativa” 
Governança Corporativa em foco Inovações e tendências para 
a sustentabilidade das organizações, Saint Paul Editora

Marta de Campos Maia “Governança Corporativa em Foco” 
Governança Corporativa em Foco: Inovações e tendências 
para a sustentabilidade das organizações, Saint Paul Editora

Naercio	Aquino	Menezes	Filho “Impactos do Fundef sobre matrículas, docentes e escolas em 
São Paulo” 
Educação Básica no Estado de Sao Paulo: avanços e desafios, FDE

Naercio	Aquino	Menezes	Filho “A condição “nem-nem” entre os jovens é permanente?” 
Panorama do mercado de trabalho no Brasil, FGV Editora

Raul	Amaral “As macrotendências dos setores de bakery e confectionery” 
Brasil bakery e confectionery trends 2020, ITAL

Raul	Amaral “Naturalidade e sustentabilidade” 
Brasil Ingredients Trends 2020, ITAL

Raul	Amaral “O setor de ingredientes” 
Brasil Ingredients Trends 2020, ITAL

Raul	Amaral “Os fatores de influência do mercado de ingredientes” 
Brasil Ingredients Trends 2020, ITAL

Raul	Amaral “Os fatores de influência dos mercados de bakery e confectionery” 
Brasil bakery e confectionery trends 2020, ITAL

Raul	Amaral “Premiumização e experiência” 
Brasil bakery e confectionery trends 2020, ITAL

Raul	Amaral “Visão de futuro” 
Brasil Ingredients Trends 2020, ITAL

Ricardo	Dias	de	Oliveira	Brito “Macroeconomic Effects of the Demographic Transition in Brazil” 
Asymmetric Demography and the Global Economy: Growth 
Opportunities and Macroeconomic Challenges in an Ageing 
World, Palgrave Macmillan
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Evolução da produção acadêmica

Trabalhos em anais de eventos
Foram publicados 46 artigos ou resumos em anais de congressos nacionais e 22 em anais de 
congressos internacionais.

DOCENTE TÍTULO	e	EDITORA

Andre Antunes Soares de Camargo 
(ORG.)

“Direito empresarial brasileiro: avanços e retrocessos.  
Uma homenagem aos 15 anos do Insper Direito” 
Almedina Brasil

Carlos	Alberto	Furtado	de	Melo	(ORG.) “Conversas Políticas” 
Civilização Brasileira

Humberto	Dantas	de	Mizuca	(ORG.) “Análise Política & Jornalismo de Dados: ensaios a partir  
do Basômetro” 
Editora FGV

Luciana	Yeung	Luk	Tai “Direito e Economia no Brasil” 
Editora Atlas

Luciana	Yeung	Luk	Tai “Direito Regulatório e Concorrencial no Poder Judiciário” 
Editora Singular

Mara	Suzana	Behlau	(ORG.) “Voz: Tudo o que você queria saber sobre fala e canto” 
Revinter

Raul	Amaral “Brasil bakery e confectionery trends 2020” 
ITAL

Raul	Amaral “Brasil Ingredients Trends 2020” 
ITAL

Ricardo	Goulart	Serra “Valuation: Guia Fundamental” 
Editora Atlas

Roberto	Dumas	Damas “Economia Chinesa – Transformações, rumos e necessidade  
de rebalanceamento do modelo econômico da China” 
Saint Paul Editora

Sergio	Giovanetti	Lazzarini “Reinventing state capitalism: Leviathan in business, Brazil  
and beyond.” 
Harvard University Press
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GRADUAÇÃO
RELAçãO CANDIDATO/VAGA

vESTIBULAR	–	1O	SEMESTRE	DO	ANO

INSCRITOS	1 VAGAS ADMINISTRAÇÃO INSCRITOS	1 VAGAS ECONOMIA

2013 1.056 150 7,0 487 75 6,5

2014 1.066 150 7,1 561 75 7,5

vESTIBULAR	–	2O	SEMESTRE	DO	ANO

INSCRITOS	1 VAGAS ADMINISTRAÇÃO INSCRITOS	1 VAGAS ECONOMIA

2013 607 150 4,0 196 75 2,6

2014 588 150 3,9 208 75 2,8

1 Os treineiros não são considerados no número de inscritos.

EDUCAÇÃO	ExECUTIvA	–	PROGRAMAS	DE	CURTA	 
E	MÉDIA	DURAÇÃO 2012 2013 2014

alunos matriculados 652 1.327 1.939

EDUCAÇÃO	ExECUTIvA	–	PROGRAMAS	CUSTOMIzADOS 2012 2013 2014

clientes atendidos 26 31 24

programas realizados 96 99 55

alunos atendidos 2.662 2.220 1.744

horas ministradas 5.461 5.910 3.245

LL.M.	–	MASTER	OF	LAWS 2012 2013 2014 vARIAÇÃO	%

alunos matriculados 241 217 191 -12%

CERTIFICATES 2012 2013 2014 vARIAÇÃO	%

alunos matriculados 532 582 645 11%

MBAs 2012 2013 2014 vARIAÇÃO	%

alunos matriculados 441 441 428 -3%

MESTRADOS	PROFISSIONAIS 2012 2013 2014 vARIAÇÃO	%

alunos matriculados 82 83 100 20%

RECEITAS	POR	PROGRAMAS	
em milhares de reais3 % 2012 % 2013 % 2014

graduação 44% 50.943 45% 56.268 49% 63.968 

pós-graduação lato sensu 36% 42.365 36% 45.191 34% 44.523 

pós-graduação stricto sensu 3% 3.812 3% 4.211 4% 4.582

educação executiva 17% 19.757 16% 20.316 13% 16.362

3 Visão gerencial, desconsiderando ajustes contábeis

INDICADORES	FINANCEIROS	
em milhares de reais 1 2012 2013 2014

receitas brutas 116.877 125.985 129.435

custos e despesas diretas 42.975 47.456 55.603

margem operacional 68.173 72.970 69.041

despesas indiretas 16.163 18.962 19.130

despesas gerais e institucionais 32.868 40.699 44.962

superávit final 22.496 17.985 10.163

posição de caixa (ao final do período) 57.564 60.169 63.927

fundo de bolsas (saldo ao final do período) 893 1.393 1.340

investimentos 28.095 13.285 13.583

doações – fundo de bolsas 576 1.080 2.078 

doações – escola de engenharia 3.704 18.777 19.770

doações – projetos acadêmicos e infraestrutura  2.164  1.659  1.536 

doações – total 6.444 21.516 23.384

1 Visão gerencial, desconsiderando ajustes contábeis

INvESTIMENTOS	–	PRINCIPAIS	ITENS
em milhares de reais 2 2012 2013 2014

biblioteca: acervo e base de dados 652 179 232

infraestrutura 25.173 11.341 11.747

tecnologia 2.270 1.765 1.604
2 Investimento econômico, desconsiderando classificação contábil
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Relatório dos auditores independentes sobre 
as demonstrações financeiras

Aos
Conselheiros do
Insper Instituto de Ensino e Pesquisa
São Paulo – SP

Examinamos as demonstrações financeiras do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa 
(“Instituto”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as 
respectivas demonstrações do resultado, 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, 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 2014, 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.

São Paulo, 6 de março de 2015

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Marcos A. Boscolo
Contador CRC 1SP198789/O-0
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Ativo Nota 2014 2013

Circulante

Caixas e equivalentes de caixa 4  73.623 66.652

Contas a receber de alunos 5 12.908 11.119

Bolsas restituíveis 6 1.108 373

Outras contas a receber 1.592 859

Despesas antecipadas 75 290

89.306 79.293
Não	circulante

Realizável	a	longo	prazo

Bolsas restituíveis 6 8.692 7.312

Outras contas a receber 526 27

Imobilizado 7 120.007 105.570

Intangível 1.724 2.227

Diferido 2.968 3.303

133.917 118.439

223.223 197.732

Passivo Nota 2014 2013

Circulante

Fornecedores 8 3.771 4.087

Salários, férias e encargos sociais a pagar 9 7.998 6.784

Provisão para prêmio a funcionário 633 1.200

Serviços faturados não prestados – receita diferida 10 5.576 4.276

Impostos a recolher 434 498

Outras contas a pagar 1.435 1.762

19.847 18.607
Não	circulante

Provisão para contigências 11 473 220

473 220
Patrimônio	Líquido

Patrimônio Social 12  165.247 27

Reserva estatutária 13.658 13.658

Superávit acumulado  23.998  165.220 

202.903 178.905

223.223 197.732

Nota 2014 2013

Receitas	operacionais	líquidas 14 126.132 117.246

Custos de mão-de-obra de ensino e diretos 15 (95.713) (81.263)

Superávit bruto 30.419 35.983

Despesas operacionais

Despesas gerais e administrativas 16 (29.580) (27.362)

Depreciação (8.795) (4.883)

Despesa com devedores duvidosos 5 e 6 (488) 1.505

Outras receitas operacionais, líquidas 17 22.763 20.498

Superávit antes das receitas e (despesas) financeiras 14.319 25.741

Receitas financeiras 18 10.026 7.211

Despesas financeiras 18 (347) (243)

Receitas	financeiras	líquidas 9.679 6.968

Superávit do exercício 23.998 32.709

2014 2013

Superávit do exercício 23.998 32.709

Resultado	abrangente	total 23.998 32.709

BALANÇOS	PATRIMONIAIS	EM	31	DE	DEzEMBRO	DE	2014	E	2013
em milhares de reais

DEMONSTRAÇÕES	DE	RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
em milhares de reais

Patrimônio 
social

Reserva	 
estatutária

Superávit 
acumulado Total

Saldo em 01 de janeiro de 2014 27 13.658 132.511 146.196

Superávit do exercício – – 32.709 32.709

Saldos em 31 de dezembro de 2014 27 13.658 165.220 178.905

Incorporação ao Patrimônio Social  165.220  (165.220) –

Superávit do exercício – – 23.998 23.998

Saldos em 31 de dezembro de 2014  165.247 13.658  23.998 202.903

DEMONSTRAÇÃO	DA	MUTAÇÃO	DO	PATRIMôNIO	LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
em milhares de reais

DEMONSTRAÇÕES	DE	RESULTADOS	ABRANGENTES
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
em milhares de reais
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2014 2013

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Superávit do exercício 23.998 32.709

Ajustes por:

Depreciação e amortização 8.795 4.883

Valor residual das baixas de imobilizado – (27)

Provisão para contingência 253 172

Provisão (reversão) de crédito de liquidação duvidosa 488 (1.505)

33.534 36.232

(Aumento)	/	redução	em	ativos

Aplicações financeiras longo prazo – 5.041

Contas a receber e bolsas (4.392) (461)

Outras contas a receber (1.017) 430

Aumento	/	(redução)	em	passivos

Fornecedores (316) (1.590)

Salários, férias e prêmios a pagar 647 81

Outras contas a pagar (391) 1.296

Serviços a faturar 1.300 (3.128)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 29.365 37.902

Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Aquisição de ativo imobilizado e intangível (22.394) (28.569)

Caixa líquido usado nas atividades de investimentos (22.394) (28.569)

Aumento do caixa e equivalentes de caixa 6.971 9.332

Demonstração de variação do caixa e equivalentes de caixa

No início do exercício 66.652 57.320

No fim do exercício 73.623 66.652

Aumento do caixa e equivalentes de caixa 6.971 9.332

DEMONSTRAÇÕES	DOS	FLUxOS	DE	CAIxA	–	MÉTODO	INDIRETO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013
em milhares de reais

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), o Centro de Finanças (CeFi) e o Centro de Empreendedorismo (Cempi). 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. O Insper é certificado pela AACSB, The Association to Advance Collegiate 
Schools of Business, desde 2010, sendo uma das duas instituições brasileiras acreditadas por essa 
associação, a principal certificadora de escolas de negócios no mundo. A Escola também possui a 
certificação AMBA (The Association of MBAs ), conferida aos nossos programas de MBA.

Em 2014 o Insper continuou com o projeto de expansão de sua área útil e inaugurou mais 15 salas de 
aula, 4 laboratórios e 1 espaço multiuso para os cursos de Engenharia e Educação Executiva. Com a 
inauguração destes espaços, nos andares 4º, 9º, 10º e 11º, hoje a área útil total ultrapassa os 20.000 m2.
 
Em outubro de 2013, o Insper solicitou ao Ministério da Justiça, a Certificação de Entidade de 
Utilidade Pública Federal. Esta certificação confere prestígio e credibilidade, na medida que pode  
ser considerada prova do reconhecimento oficial dos serviços prestados pela entidade a sociedade. 
E em setembro de 2014 o Ministério da Justiça aprovou o título Utilidade de Pública Federal.

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. 
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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. 

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 06 de março de 2015. 

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 
referentes 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	5	e	6);
•	Determinação	das	provisões	para	contingências	(nota	explicativa	nº	11).	

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

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 empréstimos 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. 

Empréstmos e recebíveis

Empréstimos e 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.
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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. 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 2014 e 2013 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, graduação 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 24 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:

Máquinas e equipamentos  10 anos
Móveis e utensílios    10 anos
Equipamentos de informática  5 anos
Biblioteca    10 anos
Instalações    24 anos
Benfeitorias em imóveis de terceiros 24 anos

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. 

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. 

i. 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.

j. 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.

k.	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. 
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Na aplicação do teste de redução ao valor recuperável de ativos, o valor contábil de um ativo ou 
unidade geradora de 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 2014, não houve indicação de perda no valor recuperável dos ativos não financeiros.

l. 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.

m.	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.

n.	Receita	de	doações

As receitas de doações são recursos recebidos de terceiros e são registradas no mês em que 
ocorre o efetivo recebimento. 

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.

p. Ajuste a valor presente de ativos e passivos

O Instituto não pratica transações significativas de vendas a prazo com valores pré-fixados. 
Assim, os saldos dos direitos e das obrigações estão mensurados nas datas de encerramento dos 
exercícios por valores próximos aos respectivos valores presentes.

q. Apuração do superávit

As receitas, os custos e as despesas das operações são reconhecidos em conformidade com o 
regime contábil de competência.

As receitas são reconhecidas de acordo com a prestação de serviços, quando seu valor pode ser 
mensurado de forma confiável, líquidas de descontos, créditos, abatimentos e possíveis glosas 
estimadas. Uma receita não é reconhecida se há incerteza significativa da sua realização.

r.	Receitas	com	trabalhos	voluntários
 
As receitas com trabalhos voluntários são mensuradas ao seu valor justo levando-se em 
consideração os montantes que a Sociedade haveria de pagar caso contratasse estes serviços  
em mercado similar. Em 31 de dezembro de 2014 e 2013 o Instituto não registrou receitas e 
despesas relacionadas aos trabalhos voluntários em virtude de não ter efeito relevante nas 
demonstrações financeiras.

As Aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e são efetuados investimento de baixo risco. Em Setembro de 2014 foi 
adquirido uma compromissada no Banco Santander, o qual foi contratado com carência de 6 meses 
e um montante de R$ 15 milhões.

Os recursos classificados como caixa e equivalente de caixa compreendem basicamente aplicações 
financeiras, as quais estão vinculadas a remuneração entre 99,5% a 104% do CDI, que o Instituto 
contrata com instituições financeiras de primeira linha. 

Caixa e bancos 2014 2013

Caixa 3 3

Santander 81 - 

Bradesco 14 13 

97 16

Aplicações financeiras 2014 2013

 Rentabilidade Vencimento

Itaú Unibanco Fundo de Aplicações sem vencimento 27.068 13.721 

Citibank Fundo de Aplicações sem vencimento - 12.166 

Santander Fundo de Aplicações sem vencimento 5.175 9.604 

Santander CDB 20/03/2014 - 3.697 

Santander Compromissada 05/08/2016 15.480 -

Bradesco Aplic. Automáticas sem vencimento 806 10.109 

Bradesco Fundo de Aplicações sem vencimento 24.997 12.065 

Itaú Unibanco CDB 26/04/2014 - 5.263 

Itaú Unibanco Aplic. Automática sem vencimento - 10 

73.525 66.635 

73.623 66.652 

Caixa e equivalentes de caixa 73.623 66.652 

73.623 66.652 

4. Caixa e equivalentes de caixa
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5. Contas a receber de alunos 

6. Bolsas restituíveis

2014 2013

Mensalidades escolares 13.948 10.655 

Contas a receber de clientes customizados 1.178 1.696 

15.126 12.351

Provisão para créditos duvidosos (2.218) (1.232) 

12.908 11.119

2014 2013

A vencer 9.593 8.161 

De 1 a 30 dias 1.315 926 

De 31 a 180 dias 2.000 2.032 

Mais de 181 dias 2.218 1.232 

15.126 12.351

2016  1.514

2017  1.735

2018 1.606

2019 1.430

2020  1.206

Após 2020 2.197

9.688

Critérios de constituição de provisão para créditos duvidosos

O Instituto manteve, no exercício de 2014, 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 31/12/2013 a 31/12/2014 está 
representada a seguir:

Saldo em 31 de dezembro de 2013    (1.232)
Provisão no exercício     (986) 
Saldo em 31 de dezembro de 2014    (2.218) 

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

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. 

Em reunião do Conselho Deliberativo de agosto de 2014 foi concedida anistia aos alunos que 
possuíam bolsas integrais. Esta anistia foi concedida a alunos já em período de restituição como à 
aqueles em período de concessão ou carência, sendo o valor total desta anistia de R$ 197.

A movimentação de provisão para créditos duvidosos no período de 31/12/2013 a 31/12/2014 está 
representada a seguir:

Saldo em 31 de dezembro de 2013    (1.793) 
Reversão de provisão no exercício    498 
Saldo em 31 de dezembro de 2014    (1.295) 

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$ 1.295 (R$ 1.793 em 2013).

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

2014 2013

 Contas	a	Receber Provisão Líquido Líquido

Bolsas restituíveis 11.095 (1.295) 9.800 7.685 

Circulante 1.407 (299) 1.108 373

Não circulante 9.688 (996) 8.692 7.312 
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Custo 31/12/2013 Aquisições Baixas Transferências 31/12/2014

Imobilizado em andamento 2.338 12.359 – (14.450) 248

Terrenos 26.925 103 (130) – 26.898

CEPAC – Título Mobiliário 15.000 – – – 15.000

Móveis e utensílios 5.006 2.206 – 1.017 8.228

Equipamentos de informática 7.660 458 – 2.753 10.871

Máquinas e equipamento 8.565 2.271 (135) 400 11.101

Biblioteca 2.138 331 – – 2.470

Instalações 12.973 – – (543) 12.430

Benfeitorias em imóveis  
de terceiros 37.911 4.522 – 10.814 53.246

Bens recebidos em doação – 7 – – 7

118.516 22.257 (265) (9) 140.499

Depreciação

Móveis e utensílios (1.972) (639) – (1) (2.612)

Equipamentos de informática (3.567) (3.311) – (1) (6.879)

Máquinas e equipamento (824) (960) 2 – (1.782)

Biblioteca (885) (224) – – (1.109)

Instalações (4.448) (515) – 1 (4.962)

Benfeitorias em imóveis  
de terceiros (1.250) (1.894) – (4) (3.148)

Bens recebidos em doação – – – – –

(12.946) (7.543) 2 (5) (20.492)

Imobilizado líquido 105.570 14.714 (263) (14) 120.007

Custo 31/12/2012 Aquisições Baixas Transferências 31/12/2013

Imobilizado em andamento 44.540 4.811 – (47.013) 2.338

Terrenos 21.521 5.404 – – 26.925

CEPAC – Título Mobiliário – 15.000 – – 15.000

Móveis e utensílios 3.130 78 – 1.798 5.006

Equipamentos de informática 4.252 578 (91) 2.921 7.660

Máquinas e equipamento 1.507 1.333 – 5.725 8.565

Biblioteca 1.372 413 – 353 2.138

Instalações 12.402 571 – – 12.973

Benfeitorias em imóveis  
de terceiros 1.314 381 – 36.216 37.911

90.038 28.569 (91) – 118.516

Depreciação

Móveis e utensílios (1.470) (502) – – (1.972)

Equipamentos de informática (2.733) (937) 103 – (3.567)

Máquinas e equipamento (254) (570) – – (824)

Biblioteca (730) (155) – – (885)

Instalações (3.859) (602) 13 – (4.448)

Benfeitorias em imóveis  
de terceiros (312) (940) 2 – (1.250)

(9.358) (3.706) 118 – (12.946)

Imobilizado líquido 80.680 24.863 27 – 105.570

7. Imobilizado – Tangível
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Custo 31/12/2013 Aquisições Baixas Transferências 31/12/2014

Marcas e patentes 59 – – – 59

Sistemas, aplicativos  
e softwares 7.769 400 – 9 8.178

Gastos com desenvolvimento 
de novos produtos 1.026 – – – 1.026

Gastos pré-operacionais e  
de implantação 6.021 – – – 6.021

14.875 400 – 9 15.284

Amortização

Sistemas, aplicativos  
e softwares (5.601) (912) – – (6.513)

Gastos com desenvolvimento 
de novos produtos (1.026) – – – (1.026)

Gastos pré-operacionais e  
de implantação (2.718) (334) – – (3.052)

(9.346) (1.246) – – (10.591)

Imobilizado líquido (5.529) (846) – 9 4.692

Custo 31/12/2012 Aquisições Baixas Transferências 31/12/2013

Marcas e patentes 160 – (101) – 59

Sistemas, aplicativos  
e softwares 7.491 278 – – 7.769

Gastos com desenvolvimento 
de novos produtos 1.026 – – – 1.026

Gastos pré-operacionais e  
de implantação 6.021 – – – 6.021

14.698 278 (101) – 14.875

Amortização

Sistemas, aplicativos  
e softwares (4.582) (1.019) – – (5.601)

Gastos com desenvolvimento 
de novos produtos (1.026) – – – (1.026)

Gastos pré-operacionais e  
de implantação (2.384) (334) – – (2.718)

(7.992) (1.353) – – (9.346)

Imobilizado líquido 6.706 (1.075) (101) – 5.529

7. Imobilizado – Intangível 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 do contrato, que inicialmente era de 18 anos e em 2013 foi revisto para um prazo de 
24 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, sendo esta entregue em junho de 2013. 

O prazo de locação da primeira torre iniciou em 1º de dezembro de 2005 pelo prazo de 216 meses 
– 18 anos, e teve o seu prazo modificado a partir da entrega da nova torre em 1º de junho de 2013 
pelo prazo de 288 meses – 24 anos, o mesmo prazo da nova torre. A partir da necessidade de 
ampliar os espaços de salas de aula, o Instituto decidiu alugar os andares remanescentes do prédio 
em que ocupa (respectivamente do 9º ao 12º andar da nova torre), sendo este um contrato típico de 
aluguel e não um Build to suit. Neste contexto, o Instituto assumiu a responsabilidade como locatário 
integral do imóvel, com mais de 20.000 m2 de área útil para o desempenho de sua atividade de 
ensino e pesquisa.

O Instituto efetuou os cálculos do contrato de built to suit de acordo com as orientações previstas 
na CPC 06 – arrendamento mercantil e com base nessas analises concluiu que o contrato é 
caracterizado como um arrendamento mercantil operacional, ou seja, os valores pagos a título de 
aluguel são reconhecidos no resultado pelo método linear pelo prazo do arrendamento. 

Os arrendamentos operacionais serão pagos da seguinte forma:

Aquisição de CEPAC para Projeto de Ampliação

Em 2013 o Insper adquiriu no mercado financeiro 2.000 títulos de CEPAC (Certificados de Potencial 
Adicional de Construção) ao custo unitário de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), emitidos 
pela Prefeitura de São Paulo e utilizados como meio de pagamento de outorga de Direito Urbanístico 
Adicional dentro do período da Operação Urbana Consorciada Faria Lima. Cada certificado possui 
sua equivalência em reais a cada m2 para utilização em área adicional de construção ou em 
modificação de usos e parâmetros de um terreno e ou projeto. As emissões destes certificados são 
regidas pelas determinações contidas na Instrução 401 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) 
que regulamenta a emissão dos títulos, as responsabilidades pelo acompanhamento das Operações 
Urbanas Consorciadas e indica a forma de exercício dos direitos assegurados pelos CEPAC. 

Estes títulos serão utilizados para aumento do potencial construtivo do edifício que irá abrigar a 
faculdade de engenharia, cujos terrenos já foram adquiridos pelo Instituto.

2014 2013

Menos de ano 18.783 17.277

Entre um e cinco anos 105.895 103.660

Mais de cinco anos 303.594 285.065

428.272 406.002
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8. Fornecedores

10. Serviços faturados não prestados – receita diferida

9. Salários, férias e encargos sociais a pagar

2014 2013

Aluguel a pagar 1.554 1.478

Fornecedores nacionais – outros 2.217 2.609 

3.771 4.087 

2013
Adição de provisão 

de contingências 2014

Trabalhistas 220 253 473

Total 220 253 473

2014 2013

Clientes customizados 542 1.463 

Cursos de pós-graduação 5.034 2.813 

5.576 4.276 

2014 2013

Férias a pagar e encargos a recolher 5.067 4.271 

INSS a recolher sobre folha de pagamento 1.163 962 

IRRF sobre folha de pagamento 1.257 1.090 

FGTS a recolher sobre folha de pagamento 437 382 

Outras obrigações com pessoal 74 79 

7.998 6.784 

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

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 em função da 
efetiva prestação dos serviços.

11. 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:

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$ 2.740 (R$ 4.090 em 2013) para os quais nenhuma provisão foi constituída, 
tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização. 

12. 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 Instituto, o seu patrimônio remanescente será destinado à outra 
entidade sem fins lucrativos, com objeto social igual ou semelhante do Instituto, 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 Instituto, sendo expressamente vedadas: (i) a distribuição de 
lucros, sob qualquer título; e (ii) a atribuição de participação nos resultados aos membros da Diretoria. 

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

MOvIMENTAÇÃO	DA	PROvISÃO	PARA	CONTINGêNCIA

D
em

on
st

ra
çõ

es
 F

in
an

ce
ir

as
 

5958

Relatório Anual 2014

| panorama Insper | carta do presidente | governança | participação de stakeholders | fundo de bolsas | graduação | pós-graduação | educação executiva | mercado de trabalho |

| comunidade alumni | empreendedorismo | internacionalização | pesquisa e conhecimento | corpo docente | produção acadêmica | indicadores | demonstrativos financeiros | programas | 



2014 2013

Receita	bruta	de	serviços	prestados

Mensalidade Graduação 64.381 55.733

Clientes customizados 8.842 15.057

Pós-graduação 59.584 54.727

Outras receitas operacionais 1.660 1.671 

134.467 127.188

Deduções

Serviços prestados cancelados – mensalidades (1.792) (1.301) 

Abatimentos concedidos sobre mensalidades (1.975) (4.631) 

Impostos (4.568) (4.011) 

(8.335) (9.943)

Receita	líquida	total 126.132 117.245

2014 2013

Receitas	financeiras

Receitas de Aplicações Financeiras 7.995 6.252

Receita de multas e juros por atraso 795 479

Descontos obtidos 10 224

Receitas de multas por cancelamento 732 256

Outras receitas financeiras 494 –

10.026 7.211

Despesas financeiras

Despesas Bancárias (274) (179)

Multa e Juros (28) (29)

Descontos concedidos - (7)

Outras Despesas Financeiras (45) (28)

(347) (243)

2014 2013

Doações e patrocínios  20.405 19.763

Outras receitas operacionais 2.358 735 

22.763 20.498

2014 2013

Despesa com Pessoal  (73.460) (65.135) 

Aluguel (18.080) (12.503) 

Materiais didáticos e outros (4.173) (3.451) 

Outras despesas - (174) 

(95.713) (81.262) 

2014 2013

Serviços de terceiros (11.017) (11.018) 

Divulgação e Marketing (5.705) (4.961) 

Manutenção e Conservação (4.793) (3.997) 

Serviços públicos (2.922) (2.457) 

Viagens e Estadias (982) (1.016) 

Custo com Refeição em cursos (869) (713) 

Reprografia (739) (678)

Materiais de consumo (452) (324)

Assinatura de periódicos (240) (192)

Despesas Judiciais e Legais (127) (55)

Outras despesas (1.734) (1.951) 

(29.580) (27.362) 

14. Receita operacional

18. Resultado financeiro

17. Outras receitas operacionais

15. Custos de mão-de-obra de ensino e diretos

16. Despesas gerais e administrativas
19. 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.
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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: 

•	Caixa	e	equivalentes	de	caixa	e	aplicações	financeiras – A Política de Gestão Financeira e Riscos 
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 prazo que são 
realizadas em instituições financeiras tradicionais e são consideradas de baixo risco de crédito.

•	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$ 2.218 representativos de 13% 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 2014 superam o valor de passivo 
circulante em R$ 53.893 (R$ 48.044 em 2013). 

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.

c.1 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:

c.2 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. 

Nota 2014 2013

Caixas e equivalentes de caixa 4 73.623 66.652 

Contas a receber 5 12.908 11.119 

Bolsas restituíveis 6 9.800 7.685 

96.331 85.456 

31/12/2014 31/12/2013

 Nota Valor Contábil valor	Justo Valor Contábil valor	Justo

Ativos mensurados pelo valor justo

Ativos financeiros designados pelo valor 
justo por meio do resultado

Caixa e equivalentes de caixa 4 73.623 73.623 66.652 66.652

73.623 73.623 66.652 66.652 

Ativos mensurados pelo custo amortizado

Contas a receber de alunos 5 12.908 12.908 11.119 11.119

Bolsas restituíveis 6 9.800 9.800 7.685 7.685

Outras contas a receber 2.118 2.118 886 886

24.826 24.826 19.663 19.663 

Passivos mensurados pelo custo amortizado

Fornecedores 8 3.771 3.771 4.087 4.087

3.771 3.771 4.087 4.087 
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20. Renúncia fiscal
Em atendimento a ITG 2002 – entidade sem finalidade de lucros, aprovada pela resolução CFC n.º 
1.409/12, a Sociedade apresenta abaixo a renúncia fiscal apurada no exercício de 2014. Abaixo 
segue os impostos e contribuições com seus respectivos percentuais apurados, ressaltando 
que tratam-se de cálculos estimados de renúncia fiscal abrangendo os principais impostos e 
contribuições em função do Instituto não possuir escrituração fiscal, tal como, escrituração do 
LALUR, em função de sua natureza de entidade sem fins lucrativos.

Incidentes sobre a receita de graduação e pós, exceto customizados (ISS 5%)
Incidentes sobre o superávit do exercício (IRPJ e CSSL 34%).

Com base no estudo baseado nas estimativas acima, o valor das principais renuncias fiscal apurada são: 

Claudio Luiz da Silva Haddad
Diretor Presidente

Rogerio Gutierrez
Gerente Administrativo Financeiro 

Adilson Ernesto da Silva
Contador – CRC1SP 266387/O-7

2014 2013

Incidentes sobre a receita

Receita de graduação, pós-gradução e deduções 
(exceto customizados) 121.858 106.199

ISS 5% 6.093 5.310

Incidentes sobre o Superávit

Superávit do exercício 23.998 32.709

IRPJ e CSLL 34% 8.159 11.121

Total 14.252 16.431
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Graduação 
Graduação em Administração
Graduação em Economia
Graduação em Engenharia (Computação, Mecânica e Mecatrônica)

Pós-Graduação Lato Sensu
Certificates
Certificate in Business Administration (CBA)
Certificate in Business and People Management (CBPM) 
Certificate in Business Projects (CBP)
Certificate in Financial Management (CFM)
Certificate in Healthcare Management (CHM)
Certificate in Marketing Management (CMM)

Advanced Program
Advanced Program in Finance

MBAs
MBA Executivo
MBA Executivo em Finanças
MBA Executivo em Gestão de Saúde Einstein – Insper

Direito
LL.C. em Direito Empresarial 
LL.M. em Direito dos Contratos
LL.M. em Direito dos Mercados Financeiros e de Capitais
LL.M. em Direito Societário
LL.M. em Direito Tributário

Pós-Graduação Stricto Sensu
Mestrados Profissionais
Mestrado Profissional em Administração
Mestrado Profissional em Economia

Doutorado
Doutorado em Economia dos Negócios

Educação Executiva 
Cursos de Curta e Média Duração
Estratégia e Negócios
Finanças
Internacional
Learning Journeys
Liderança
Marketing e Inovação
Negociação
Operações

Cursos Customizados para Empresas
Programas desenvolvidos para organizaçõesD
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