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30 mil m2 
campus
Campus:  

30,000 m2

11.771 
pessoas circulando

11,771 people 
circulating

4.588 
matérias publicadas 

na imprensa
4,588 articles 

published  
in the media

344.793
seguidores nas 

redes sociais
344,793 followers 
on social networks

531 
eventos

events

AACSB International | AMBA Association of MBAs | Anamba National Association of MBAs

Accreditations 

Certificações

3.036.126
visitas no site

3,036,126  
website visits

14 Organizações 
estudantis, que 
movimentam cerca 

de 40% do corpo 
discente 14 Student 
organizations, which 
mobilized 40% of the 
student body

Somos uma instituição independente e sem fins lucrativos
An independent, nonprofit institution

•	 Graduação: 1.904 Undergraduate: 1,904
•	 Certificates: 1.400 Certificates: 1,400
•	 MBAs: 963
•	 Advanced Program in Finance: 18
•	 Insper Direito Insper Law: 733
•	 Mestrados Profissionais Professional Masters: 221
•	 Doutorado Doctoral: 11
•	 Educação Executiva (cursos de curta e média duração): 2.123 

Executive Education (open-enrollment programs): 2,123
•	 Educação Executiva (programas customizados): 1.489  

Executive Education (custom programs): 1,489

•	 Fundo de Bolsas: R$ 2.978.324,00 
Scholarship Fund: R$2,978,324.00

•	 Projetos Acadêmicos: Academic Projects:
•	 Engenharia – R$ 16.816.379,60 

Engineering – R$16,816,379.60 
•	 Centro de Políticas Públicas e novas Cátedras – R$ 1.559.429,83 

Center for Public Policy and New Chairs – R$1,559,429.83

Alunos

Parcerias 
Internacionais 
International Partners

63 em 23 países 
63 in 23 countries

Panorama 2015 At a glance

Students

Research & Knowledge Centers

•	 Centro de Finanças (CeFi) Center for Finance 
•	 Centro de Pesquisa em Estratégia (CPE)  

Center for Strategy Research
•	 Centro de Políticas Públicas (CPP)  

Center for Public Policy
•	 Centro de Empreendedorismo e Inovação (CEMPI)  

Center for Entrepreneurship & Innovation

124 publicações 
(76 artigos, 43 capítulos de livros e 5 livros)
124 publications (76 papers, 43 book 
chapters and 5 books)

Produção Acadêmica
Academic Production

Funding

e Conhecimento
Centros de Pesquisa

Captação de recursos

178
Bolsistas

Scholarship 
Students

8.862 
Alunos em 2015 

Total Student  
Base: 8,862

13.156 
Alumni 

Alumni: 13,156
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Letter from the President
The year 2015 was marked by major challenges, many transformations 
and excellent results. This was my first year at the helm of a project I con-
sider unique in Brazil: offering high-quality education, contributing to the 
debate on important topics and producing relevant academic research. 

The challenges we face are proportional to the size of our ambition, 
which makes the project even more appealing. For this reason, we de-
fined the principles and five strategic pillars that are aligned with our 
mission: developing people, disseminating knowledge, attracting tal-
ent, impacting society and financial sustainability.

We expanded the academic portfolio with our new undergraduate 
programs in Engineering (Computer, Mechanical and Mechatronic), 
the Doctoral in Business Economics and important new graduate pro-
grams tailored to various professional profiles. 

Students’ engagement with the school also increased: in our un-
dergraduate programs, 14 student organizations engaged some 40% 
of the student body in projects related to a variety of topics. We also 
increased by 26% the total number of scholarship students in the year, 
with full scholarships alone increasing 70%.

We restructured and expanded the activities of the Center for Fi-
nance and the Center for Strategy Research, which are coordinated by 
Marco Bonomo and Paulo Furquim de Azevedo, respectively. In par-
allel, we created endowed chairs in partnership with Instituto Ayrton 
Senna (IAS) and Instituto Palavra Aberta to support research by re-
nowned academics.

We also strengthened the school’s vocation as an open forum for 
discussing, supported by evidence, topics of relevance to Brazilian so-
ciety. More than 100 events were held over the course of the year on a 
wide array of topics, such as macroeconomics, business environment, 
regulation, freedom of the press and more. 

We thank everyone who stood by our side and contributed in dif-
ferent ways by donating their time, knowledge or financial resources 
to ensure that our aspirations continue to be transformed into a reality 
of great relevance to Brazil. Without these partnerships and teamwork 
towards a common purpose, we could not have achieved our goals. 

 Sincerely,
Marcos de Barros Lisboa

Carta do Presidente

O ano de 2015 foi de grandes desafios, muitas mudanças e bons resultados. 
Foi o primeiro em que tive a oportunidade de estar à frente deste projeto que 
considero único no país: oferecer educação de qualidade, colaborar para o de-
bate sobre temas importantes e produzir pesquisa acadêmica relevante. 

Os desafios que temos são proporcionais ao tamanho da nossa ambição, o que 
torna o projeto ainda mais atraente. Por isso, definimos princípios e cinco eixos 
estratégicos alinhados à nossa missão: formação de gente, difusão do conheci-
mento, atração de talentos, impacto na sociedade e sustentabilidade financeira.

Ampliamos o portfólio, com os novos cursos de graduação em Engenharia (de 
Computação, Mecânica e Mecatrônica), o doutorado em Economia dos Negócios 
e programas de Pós-graduação relevantes para diferentes perfis profissionais. 

O envolvimento dos alunos com a escola também aumentou: só na Gradua-
ção, 14 organizações estudantis movimentaram cerca de 40% do corpo discente, 
com projetos sobre os mais variados temas. Também aumentamos em 26% o 
número total de alunos bolsistas. Ao nos referirmos apenas às bolsas integrais, 
essa porcentagem aumenta para 70%.

Reestruturamos e expandimos a atuação do Centro de Finanças e do Centro 
de Pesquisas em Estratégia, sob as coordenações de Marco Bonomo e Paulo 
Furquim de Azevedo, respectivamente. Em paralelo, lançamos cátedras, em par-
ceria com o Instituto Ayrton Senna (IAS) e o Instituto Palavra Aberta, que viabili-
zam a realização de pesquisas por grandes nomes acadêmicos.

Também nos consolidamos como um fórum aberto de discussões, baseadas 
em evidências, de temas relevantes para a sociedade brasileira. Foram mais de 
100 eventos realizados ao longo do ano sobre temas como macroeconomia, am-
biente de negócios, regulação, liberdade de imprensa, entre muitos outros. 

Agradecemos a todos que têm estado ao nosso lado, contribuindo de dife-
rentes formas, doando tempo, conhecimento ou recursos financeiros para que 
o sonho continue se tornando uma realidade de grande significado para o país. 
Sem essas parcerias e o trabalho em time em torno de propósitos comuns, não 
teríamos alcançado os nossos objetivos. 

Atenciosamente,
Marcos de Barros Lisboa

Foram mais de 100 eventos 
realizados ao longo do ano 
sobre os mais diversos temas 
como macroeconomia, 
liberdade de imprensa, 
desafio fiscal, entre outros.
More than 100 events were held 
over the course of the year on 
a wide array of topics, such as 
macroeconomics, freedom of  
the press, the budget challenge 
and more.

Acervo Insper
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Conselho Deliberativo  
Board of Directors

Claudio L.S. Haddad
Fábio Barbosa
João Fernando Gomes de Oliveira
Luís Norberto Pascoal
Maurizio Mauro
Michael Edgar Perlman
Paulo Cunha
Pedro Moreira Salles

Diretoria Executiva  Executive Commitee

Marcos Lisboa – Presidente President
Carolina da Costa – Diretora Acadêmica da Graduação  
Dean of Undergraduate Programs
Irineu G. N. Gianesi – Diretor de Desenvolvimento de Ensino e 
Aprendizagem Dean of Teaching and Learning Development
Roberto Pedote – Diretor Acadêmico de Educação Executiva 
Dean of Executive Education
Marcia Maria Nizzo de Moura – Diretora de Desenvolvimento 
Institucional Senior Director of Institutional Development
Rogério Gutierrez – Diretor de Operações Director of Operations

Carta do Conselho

Letter from the Board of Directors
Dear members of the Insper community,
It is with great satisfaction that I address you 
as chairman of the Board of Directors and As-
sembly of Associates.

The two forums, which are Insper’s high-
est governance bodies, are responsible for 
determining and overseeing the execution of 
the school’s strategic guidelines in keeping 
with its mission.

In April last year, Insper completed its first 
succession process, with Marcos Lisboa be-
coming the school’s president. Since then, 
we have made major advances and amassed 
innumerous accomplishments on both the 
academic and operational fronts, with the 
most important presented in the Letter from 
the President and in this report. We made 
enormous progress on the two main pillars of 
our mission – teaching/learning and contrib-
uting to knowledge generation and to debate 

– as reflected by our students’ richer educa-
tional experience and by our image and repu-
tation in the academic community and among 
key stakeholders. 

Last year we also made a thorough review 
of our strategic planning. This new document, 
which featured intense engagement by Mar-
cos, his team and various Insper employees 
and partners, establishes the guidelines for 
our expansion over the coming years. We 
have big plans for the future that are all con-
sistent with our vision of being the best in-
stitution of higher learning in Brazil and one 
of the best in the world in our specific fields, 
while contributing to creating value and fos-
tering our country’s development.

Your contributions and collaboration, 
which until now have been decisive to our 
success and for which we are profound-
ly grateful, are crucial to transforming this 
dream into reality. I am counting on your con-
tinued and generous support.

Thank you very much.
Claudio Haddad

Caros membros da comunidade Insper,

É com muita satisfação que me dirijo a vocês como presidente do Conselho 
Deliberativo e da Assembleia de Associados.

Esses dois fóruns são os órgãos máximos de governança do Insper, respon-
sáveis por determinar e acompanhar a execução de suas diretrizes estratégi-
cas, condizentes com a missão da escola.

Em abril do ano passado, concretizou-se a primeira sucessão no Insper, com 
Marcos Lisboa assumindo a presidência executiva. De lá para cá, tivemos gran-
des avanços e inúmeras realizações, tanto no lado acadêmico quanto no opera-
cional, sendo os principais deles apresentados na Carta do Presidente e neste 
relatório. No que concerne aos dois focos de nossa missão, ensino-aprendizado 
e contribuição ao debate/geração de conhecimento, verificaram-se enormes 
progressos, refletidos em uma experiência educacional mais rica dos nossos 
alunos e em nossa imagem e reputação, no meio acadêmico e junto aos nossos 
principais stakeholders. 

Também no ano passado, refizemos nosso planejamento estratégico. O novo 
planejamento, que contou com o forte engajamento de Marcos, sua equipe e di-
versos colaboradores do Insper, estabelece as diretrizes para nossa expansão 
nos próximos anos. Temos grandes planos para o futuro, todos consistentes 
com nossa visão de sermos a melhor instituição de ensino superior do Brasil e 
uma das melhores do mundo nas áreas em que atuarmos, com isso contribuin-
do para a geração de valor e o desenvolvimento de nosso país.

A contribuição e colaboração de vocês, decisiva até agora para o nosso suces-
so, e pela qual somos profundamente gratos, é imprescindível para que possa-
mos realizar esse sonho. Conto com o seu renovado e generoso apoio.

Muito obrigado,
Claudio Haddad
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Engajamento
O ano foi repleto de iniciativas dos nossos alunos nas mais diferentes áreas de 
atuação, como empreendedorismo, esportes, atividades acadêmicas, inova-
ção, debates e eventos. 

Na Graduação, fechamos 2015 com 14 organizações estudantis e diferentes 
projetos acontecendo simultaneamente que movimentam cerca de 40% do 
corpo discente. Todo esse movimento reflete a prática do empreendedorismo 
entre eles e nosso comprometimento em estimular o engajamento como par-
te fundamental da formação desses jovens. 

A novidade ficou por conta do nascimento do Consilium, uma organização 
estudantil que visa, por meio da troca de conhecimento, ao debate livre e 
apartidário. Ao longo do ano, o antigo Jornal Opinião também foi reformulado, 
dando origem à revista Insper Post.

Em julho, o time do Enactus Insper venceu o campeonato nacional – dis-
putado com outras 39 faculdades – com o Renovatio, projeto que contrata 
pessoas em situação de vulnerabilidade social para produzir óculos de baixo 
custo e, depois, doá-los a quem precisa. Nossos alunos competiram com 48 
escolas e business schools de 36 países e chegaram, no mundial que aconte-
ceu na África do Sul, às semifinais.

Internamente, instituímos o Insper Awards, para reconhecer o desempenho 
dos nossos alunos – acadêmico, esportivo ou por engajamento. 

O reconhecimento também foi feito com certificações Yellow Belt ou Green 
Belt, pela consultoria Falconi, a todos os melhores trabalhos apresentados no 
programa Resolução Eficaz de Problemas (REP). Essas certificações atestam 
a capacidade do candidato de identificar, analisar e solucionar problemas sim-
ples ou complexos (yellow ou green), utilizando pensamento crítico e estrutu-
rado, apoiado em análises e ferramentais estatísticos pertinentes. 

Como mais uma expressão do crescente engajamento dos alunos com a 
escola, tivemos, pela primeira vez, uma eleição para a escolha dos represen-
tantes do Diretório Acadêmico. Três chapas concorreram, e a principal pro-
posta dos vencedores é estabelecer ações que unam ainda mais os alunos de 
Administração (ADM) e Economia (ECO) aos pioneiros das Engenharias.

Engagement
The year was replete with initiatives by our 
students on a wide array of fronts, such as 
entrepreneurship, sports, academic activi-
ties, innovation, debates and events. 
In our Undergraduate programs, we end-
ed 2015 with 14 student organizations and 
various simultaneous projects that engaged 
approximately 40% of the student body. This 
entire effort reflects the practice of entrepre-
neurship among students and our commit-
ment to encourage engagement as a funda-
mental part of their education. 

A new development this year was the cre-
ation of Consilium, a student organization to 
foster free and nonpartisan debate through 
the exchange of knowledge. Over the course 
of the year, Jornal Opinião, our former news-
paper, was reformulated and received a new 
name, which led to the creation of Insper Post.

In July, the team from Enactus Insper, a 
student organization that fosters social en-
trepreneurship, together with Renovatio, a 
project that hires persons in situations of 
social vulnerability to manufacture low-cost 
eyeglasses for those without the means to 
acquire them, won the Enactus’s national 
championship in which 39 universities com-
peted. The second challenge was to com-
peted against 48 universities and business 
schools from 36 countries. The team from 
Enactus Insper reached the semifinals of the 
world championship held in South Africa.

Internally, we created the Insper Awards, 
which recognize our students’ performance 
in academia, sports and engagement.

Recognition also came in the form of Yel-
low Belt or Green Belt certifications granted by 
the consulting firm Falconi to the best projects 
presented in the Effective Problem Solving 
(EPS) program. These certifications attest to 
the capacity of applicants to identify, analyze 
and solve simple or complex problems (yellow 
or green) by applying critical and structured 
thinking supported by pertinent statistical 
analyses and tools. 

As yet another expression of students’ 
growing engagement with the university, for 
the first time we held an election to choose the 
representatives of Insper’s students organi-
zations. Three slates were put forward and the 
main proposal of the winning candidates is to 
create initiatives to further unite students in the 
Business Administration (ADM) and Econom-
ics (ECO) programs with the pioneering stu-
dents in our brand new Engineering programs.

Formação de gente
People development

Acervo Insper
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Connections with the job market
More than 3,600 people participated in de-
bates, fairs and meetings with over 170 orga-
nizations. At these encounters, we discussed 
a broad array of topics and shared profes-
sional experiences with executives, head-
hunters, entrepreneurs, HR departments, re-
searchers, professors, students and alumni. 

In 2015, despite the economic crisis, we an-
nounced more than 10,000 job opportunities in 
a wide range of industries and fields. In the pre-
vious year, we announced 12,000 job openings.

The results of these efforts to find our 
graduates a job were virtually unaffected 
by the country’s recession: upon complet-
ing their programs, 96% of graduates from 
our Business Administration and Economics 
programs were employed in private compa-
nies (93%), involved in entrepreneurship (5%) 
or continuing their academic career (2%). In 
2014, this figure was 97%.

To strengthen our relationship with the 
more than 4,200 companies with which we 
maintain contact, we enhanced our process 
for obtaining feedback through surveys and 
regular conversations/visits. The last sur-
vey we conducted left us proud of employ-
ers’ perceptions of Insper. They said that our 
students were prepared for the job market, 
since the “school gives them strategic vision, 
encourages network, creativity, innovation 
and entrepreneurship and is constantly in-
novating and developing professionals with a 
practical focus”.

Gratidão pelo aporte financeiro, psicológico e educacional. 
Encontrei no Insper uma cadeia de suportes que elevam em 
mim a inspiração de externalizar a felicidade de ser bolsista 
e perpetuar essas oportunidade a outros alunos.
I’m truly grateful for the financial, psychological and educational 
support I received. At Insper, I found a support chain that inspires 
me to externalize my happiness with being a scholarship student 
and to perpetuate this opportunity for other students.

João Vitor Aparecido dos Santos, 
aluno bolsista de Economia scholarship student, Economics

Conexão com o mercado de trabalho
Mais de 3.600 pessoas participaram de debates, feiras e encontros com mais 
de 170 organizações. Nesses encontros, discutimos temas variados e com-
partilhamos experiências profissionais envolvendo executivos, headhunters, 
empreendedores, RHs, pesquisadores, professores, alunos e alumni. 

Em 2015, mesmo com a crise econômica, divulgamos mais de 10 mil opor-
tunidades profissionais dos mais diversos segmentos do mercado e áreas de 
atuação. No ano anterior, foram divulgadas 12 mil vagas.

A inserção dos nossos alunos no mercado de trabalho quase não foi impac-
tada, apesar do cenário econômico nacional: 96% dos que concluíram Admi-
nistração ou Economia estavam em empresas privadas (93%), empreenden-
do (5%) ou seguindo carreira acadêmica (2%), ao final dos cursos. Em 2014, o 
índice foi de 97%.

Como forma de estreitar nosso relacionamento com as mais de 4.200 em-
presas com quem mantemos contato, aprimoramos o processo de obtenção de 
feedbacks, por meio de pesquisas e conversas/visitas constantes. Na última 
pesquisa que fizemos, ficamos orgulhosos com a percepção dos empregado-
res em relação ao Insper. Eles afirmaram que nossos alunos estão preparados 
para o mercado, pois “a escola desenvolve uma visão estratégica, estimula o 
networking, a criatividade, a inovação e o empreendedorismo, além de estar 
constantemente inovando e formando profissionais com foco prático”.

Pioneers
We call these students pioneers because 
they are the first to believe in the project 
and are the co-creators of the programs by 
having actively participated in the curricu-
lum’s design. They were equally responsible 

– together with volunteer students from the 
ADM and ECO programs – for creating the 
Design Challenge that is part of the second 
phase of Insper’s admissions examination. At 
the end of the year, we also organized Expo 
Engineering, an encounter that gave stu-
dents an opportunity to show their friends 
and family members the projects in the year 
of which they are proudest.

Meanwhile, students and alumni in our 
Graduate programs participated in an exten-
sive calendar of events during 2015. In all, 19 
events were organized specifically for this 
public in which more than 1,500 people par-
ticipated, which covered topics such as re-
tailing, marketing, agribusiness, mergers and 
acquisitions and more. 

In the field of Law, in particular, we 
launched nine books authored by the alum-
ni and faculty of Insper Law, as part of our 
collection in partnership with the publishing 
house Almedina. The nine graduation cere-
monies of 2015 attracted to our campus 494 
graduating students, who commemorated 
not only the awarding of their diploma, but 
also their inclusion in the Alumni Community. 

Quero deixar um legado de uma sociedade mais justa. 
Saber que estou tornando minha faculdade cada vez mais 
heterogênea é um dos resultados a curto prazo que venho 
buscando alcançar.
I want to leave a legacy of a fairer society. Knowing that I’m making 
my college more heterogeneous is one of the short-term results I’m 
trying to achieve.

Alexandre Lima, 
aluno bolsista de Engenharia Mecatrônica  
scholarship student, Mechatronic Engineering

Pioneiros
Estes são chamados assim por serem os primeiros a acreditar no projeto e 
também por serem co-criadores dos cursos, participando ativamente do 
desenho da grade curricular. Eles igualmente foram os responsáveis – jun-
tamente com alunos de ADM e ECO que se voluntariaram – pela preparação 
do Design Challenge, que integra a segunda fase do vestibular. No fim do ano, 
realizaram, ainda, a Expo Engenharia, encontro em que puderam mostrar aos 
amigos e familiares os projetos que mais se orgulharam de fazer durante o ano.

Já os alunos e alumni da Pós-graduação participaram de uma extensa pro-
gramação durante 2015. Ao todo, foram 19 eventos específicos para esse pú-
blico – com participação de mais de 1.500 pessoas – abordando temas como 
varejo, marketing, agronegócio, fusões e aquisições, entre outros. 

Em especial, na área de Direito, lançamos nove títulos de autoria de alumni e 
docentes do Insper Direito, para nossa coleção em parceria com a editora Al-
medina. As nove cerimônias de formatura atraíram, ao campus, 494 forman-
dos – que celebraram não só a conquista do diploma como também o ingres-
so na Comunidade Alumni. 

2011

9

90 99

48

130

178

2015

28

113
141

2014

14

102 116

2013

9

91 100

2012

Evolução do número de bolsistas
Number of scholarship students

Integral Full Parcial Partial Total
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Pesquisa
Uma das principais ações relacionadas ao eixo Difusão de Conhecimento em 
2015 foi a reestruturação do Centro de Finanças (CeFi), sob a coordenação 
do professor titular Marco Bonomo. O objetivo do centro é potencializar nos-
sa contribuição acadêmica para a sociedade, com foco nas áreas de Finanças 
e Macroeconomia.

O Centro de Pesquisas em Estratégia (CPE) também foi reestruturado em nú-
cleos de atuação específica, com a chegada do professor Paulo Furquim de 
Azevedo, responsável por promover o envolvimento dos pesquisadores com 
pesquisa aplicada e buscar fontes de fomento para os projetos. O CPE é volta-
do a geração e difusão de conhecimento em negócios.

Já o Centro de Políticas Públicas (CPP), que tem o objetivo de promover o 
debate sobre diagnóstico, formulação e avaliação de políticas públicas no Bra-
sil, criou o Núcleo Ciência para Educação, por meio da parceria com o Instituto 
Ayrton Senna, e o Núcleo de Gestão Educacional, ambos coordenados por Ri-
cardo Paes de Barros. Naercio Menezes Filho, coordenador do CPP, também 
deu andamento às atividades de coordenação das pesquisas do NCPI (Núcleo 
Ciência pela Infância), parceria com Harvard, Faculdade de Medicina da USP, 
Hospital Sabará e Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. 

Research
One of the main initiatives in the year related 
to the pillar Disseminating Knowledge was re-
structuring the Center for Finance, under the 
coordination of Full Professor Marco Bonomo. 
The center’s mission is to strengthen our ac-
ademic contribution to society, particularly in 
the fields of Finance and Macroeconomics.
The Center for Strategy Research was also re-
structured into specific working groups, with 
the arrival of Professor Paulo Furquim de 
Azevedo, who is charged with promoting re-
searchers’ involvement in applied research and 
seeking sources of support for the projects. 
The center is dedicated to generating and dis-
seminating knowledge in the field of business.

Meanwhile, the Center for Public Policy, 
whose mission is to foster debate on the diag-
nosis, formulation and evaluation of public pol-
icy in Brazil, created the Science for Education 
Working Group, in partnership with Instituto 
Ayrton Senna and the Educational Manage-
ment Working Group, both coordinated by 
Ricardo Paes de Barros. Naercio Menezes 
Filho, the center’s director, also made head-
way in coordinating the research being con-
ducted by the Science for Childhood Working 
Group (NCPI), in partnership with Harvard, the 
School of Medicine at USP, Hospital Sabará and 
Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. 

Difusão de conhecimento
Disseminating knowledge

| panorama 2015 | carta do presidente | carta do conselho | engajamento | mercado de trabalho | pesquisa | cátedras | produção acadêmica |  

| novos cursos | novas contratações | internacionalização | portfólio | conhecimento | comunidade alumni | fundo de bolsas | responsabilidade social | 

| repercussão na mídia | indicadores | demonstrações financeiras | financial statements |



1716

Endowed chairs
Instituto Ayrton Senna (IAS) and Instituto 
Palavra Aberta joined forces with Insper in the 
endowed chairs given to professors Ricardo 
Paes de Barros and Fernando Schüler, respec-
tively. The IAS Chair is dedicated to researching 
the best practice of public policy for educa-
tional managers, while the Insper and Palavra 
Aberta Chair is dedicated to debating the free-
doms of politics and of expression. 

In addition to these two chairs, Insper also 
has, since 2009, the IFB Chair, led by Profes-
sor Naercio Menezes Filho, which produces 
research on the Brazilian economy, education, 
labor market, health and social and environ-
mental impact, among other relevant topics, 
to foster debate in the country.

Through donations from partners, the 
chairs help support research by renowned 
academics. Their studies are translated into 
public policies and applied knowledge that 
are debated and shared with society. 

Cátedras
Instituto Ayrton Senna (IAS) e Instituto Palavra Aberta uniram-se ao Insper 
em cátedras lideradas pelos professores Ricardo Paes de Barros e Fernando 
Schüler, respectivamente. A cátedra IAS se dedica à pesquisa de melhores 
práticas de políticas públicas para gestores de educação, e a cátedra Insper e 
Palavra Aberta é voltada ao debate da liberdade política e de expressão. 

Além das duas, temos desde 2009 a cátedra IFB, liderada pelo professor 
Naercio Menezes Filho, que produz pesquisas sobre economia brasileira, edu-
cação, mercado de trabalho, saúde e impacto socioambiental, entre outros te-
mas relevantes que estimulam o debate no país.

As cátedras viabilizam, por meio de doações de parceiros, a realização de 
pesquisa por acadêmicos renomados. Seus estudos traduzem-se em políti-
cas públicas e conhecimento aplicado que são debatidos e disseminados para 
a sociedade. 

Produção Acadêmica

DOCENtE
Professor

tÍtULO DO ARtIGO E PERIÓDICO
Title of paper and journal

Adriana Bruscato Bortoluzzo “Angiomirs expression profiling in diffuse large B-Cell lymphoma” 
OncoTarget

Andre Luis de Castro Moura Duarte “The Influence of Supply Chain Management Practices in the Enterprise 
Performance” 
American Journal of Management

Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi “Investigating the partial adjustment effect of Brazilian IPOs.” 
Journal of Business Research

Carla Sofia Dias Moreira Ramos “Sense-making in business markets – the interplay between cognition, 
action and outcomes.” 
Industrial Marketing Management

Carlos Afonso Caldeira Filho “Do institutions matter in Latin America?” 
European Business Review

Charles Kirschbaum “Categories and networks in jazz evolution: The overlap between 
bandleaders? jazz sidemen from 1930 to 1969. ” 
Poetics (Amsterdam)

Charles Kirschbaum “Shifts in Control Disciplines and Rescaling as a response to network 
governance failure: the BCJ case, Brazil.” 
Policy and Politics (Print)

David Kallas “Do institutions matter in Latin America?” 
European Business Review

Eduardo Correia de Souza “Replacement cycles, income distribution and dynamic price discrimination.” 
Applied Economics (Online)

Flavio Romero Macau “A Influência dos Aspectos Sociais na Competitividade das Redes 
Interorganizacionais: A Experiência da Rede de Exportadores de Frango 
Halal Brasileira.” 
Future Studies Research Journal

Flavio Romero Macau “The History Of An Islamic Entrepreneurship: Achieving Exporting-Network 
Leadership Through Religious Legitimacy.” 
International Journal of Business and Globalisation

Gazi Islam “Extending organizational cognition: A conceptual exploration of mental 
extension in organizations” 
Human Relations

Gazi Islam “Practitioners as theorists: Para-ethnography and the collaborative study 
of contemporary organizations” 
Organization Research Methods

Guilherme Fowler De Avila Monteiro “Heterogeneity of Property Rights Strategies.” 
Global Strategy Journal

Hedibert Freitas Lopes “Time-varying extreme pattern with dynamic models” 
Test

Periódicos internacionais International journals

Academic production
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DOCENtE
Professor

tÍtULO DO ARtIGO E PERIÓDICO
Title of paper and journal

Marco Antonio Leonel Caetano “The effects of node exclusion on the centrality measures in graph models 
of interacting economic agents” 
Physica A – Elsevier

Marco tulio Pereira Lyrio “A macro-financial analysis of the euro area sovereign bond market” 
Journal of Banking & Finance (JBF)

Paulo Furquim De Azevedo “Land Invasions, Insecure Property Rights and Production Decisions.” 
Journal of Agricultural Economics

Priscila Fernandes Ribeiro “Estimating the elasticity of intertemporal substitution taking into account 
the precautionary savings motive.” 
Journal of Macroeconomics

Raul Ikeda Gomes Da Silva “Observability analysis of inertial navigation errors from optical flow 
subspace constraint” 
Information Sciences

Ricardo Dias De Oliveira Brito “The After Crisis Government-Driven Credit Expansion in Brazil: A firm 
level analysis.” 
Journal of International Money and Finance

Roberta Muramatsu “John Davis, Individuals and Identity in Economics.” 
OECONOMIA: history, methodology and philosophy

Rodrigo Menon Simoes Moita “Investigating the partial adjustment effect of Brazilian IPOs.” 
Journal of Business Research

Sergio Giovanetti Lazzarini “New Varieties of State Capitalism: Strategic and Governance Implications.” 
The Academy of Management Perspectives

Sergio Giovanetti Lazzarini “Strategizing by the Government: Can Industrial Policy Promote Firm-level 
Competitive Advantage?” 
Strategic Management Journal (Print)

Sergio Giovanetti Lazzarini “The Guarding the Guardians Problem: An Empirical Analysis of 
Investigations in the Internal Affairs Division of a Police Organization” 
Journal of Public Administration Research and Theory

Sergio Giovanetti Lazzarini “What Do State-Owned Development Banks Do? Evidence from BNDES, 
2002-2009.” 
World Development

DOCENtE
Professor

tÍtULO DO ARtIGO E PERIÓDICO
Title of paper and journal

Henrique Machado Barros “Exploring the use of patents in a weak institutional environment: The effects 
of innovation partnerships, firm ownership, and new management practices.” 
Technovation

João Manoel Pinho De Mello
“Does Drug Illegality Beget Violence? Evidence from the Crack-Cocaine Wave” 
Economía (Washington, D.C.)

Jose Carlos tiomatsu Oyadomari “Does the competitive orientation really lead to emphasis on different 
internal capabilities?” 
International Journal of Operations & Production Management

Jose Heleno Faro
“Variational Bewley Preferences” 
Journal of Economic Theory

Leonidas Sandoval Junior “Dependency Relations among International Stock Market Indices” 
Journal of Risk and Financial management

Mara Suzana Behlau “Behavioral Dysphonia and Depression in Elementary School Teachers.” 
Journal of Voice

Mara Suzana Behlau “Comparison Between Vocal Function Exercises and Voice Amplification.” 
Journal of Voice

Mara Suzana Behlau “Cross-Cultural Adaptation, Validation, and Cutoff Point of the Italian 
Version of the Voice Activity and Participation Profile: Profilo di Attività e 
Partecipazione Vocale.” 
Journal of Voice

Mara Suzana Behlau
“Prevalence of Vocal Tract Discomfort in the Flemish Population Without 
Self-Perceived Voice Disorders. ” 
Journal of Voice

Mara Suzana Behlau
“Social Competence, and Voice Disorders in Childhood and Adolescence.” 
Journal of Voice

Mara Suzana Behlau “The Effectiveness of the Comprehensive Voice Rehabilitation Program 
Compared With the Vocal Function Exercises Method in Behavioral 
Dysphonia: A Randomized Clinical Trial.” 
Journal of Voice

Marcelo Rodrigues Dos Santos
“Globalization and the Industrial Revolution” 
Macroeconomic Dynamics (Print)

Marco Antonio Cesar Bonomo “The after crisis government-driven credit expansion in Brazil: A firm level 
analysis.” 
Journal of International Money and Finance

Marco Antonio Cesar Bonomo “The long and the short of the risk-return trade-off.” 
Journal of Econometrics

Marco Antonio Leonel Caetano “An autocatalytic network model for stock markets” 
Physica A – Elsevier

| panorama 2015 | carta do presidente | carta do conselho | engajamento | mercado de trabalho | pesquisa | cátedras | produção acadêmica  

| novos cursos | novas contratações | internacionalização | portfólio | conhecimento | comunidade alumni | fundo de bolsas | responsabilidade social | 

| repercussão na mídia | indicadores | demonstrações financeiras | financial statements |



2120

DOCENtE
Professor

tÍtULO DO ARtIGO E PERIÓDICO
Title of paper and journal

Evandro Fernandes de Pontes “Os credores, a empresa em crise e os efeitos da livre composição na Lei 
11.101/2005.” 
ReDE – Revista de Direito Empresarial

Evandro Fernandes de Pontes “Responsabilidade dos Quotistas nos Fundos Imobiliários.” 
Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários

Flavio Romero Macau “Avaliação Do Modelo de Excelência de Gestão Aplicada em uma 
Concessionária de Veículos.” 
ENIACPesquisa

Guilherme Silveira Martins “Evaluating Supply Chain Management: a Methodology based on a 
Theoretical Model” 
RAC. Revista de Administração Contemporânea (Online)

Henrique Machado Barros “Modelo SECI E Ba de Nonaka e Takeuchi aplicado à área de controladoria.” 
Revista Eletrônica de Administração e Turismo

Humberto Dantas de Mizuca “2014 en Brasil: Mundial y elecciones como hechos principales.” 
Índice de Desarrollo Democrático de América Latina

Humberto Dantas de Mizuca “Como a juventude se relaciona com a democracia: compreensões com 
base em pesquisas” 
Cadernos ADENAUER (São Paulo)

Humberto Dantas de Mizuca “O ILP e a educação política - percepções com base em atividades de formação.” 
Revista do ILP.

Humberto Dantas de Mizuca “O papel do Legislativo na realidade estadual: um estudo de caso a partir da 
Linha 4? Amarela do Metrô.” 
Agenda Política

Lars Meyer Sanches “Planejamento dos Recursos da Distribuição.” 
Revista Mundologística

Leonardo Pagano “Ser ou Não Ser Dealer de Câmbio do Banco Central do Brasil? (Caso de Ensino)” 
TAC - Tecnologias de Administração e Contabilidade, Volume 5, Número 1, 2015

Luciana Carvalho de Mesquita Ferreira “Employee Turnover and Organizational Performance: a Study of the 
Brazilian Retail Sector.” 
BBR. Brazilian Business Review (English Edition. Online)

Luciana Carvalho de Mesquita Ferreira “Retalhos, Linhas e Agulhas: Compreendendo o Tecido Organizacional e os 
Desafios de uma Cooperativa de Costureiras.” 
Administração Pública e Gestão Social

Luciana Carvalho de Mesquita Ferreira “When a thousand words are (not) enough: an empirical study of the 
relationship between firm performance and attention to shareholders.” 
BAR. Brazilian Administration Review

Mara Suzana Behlau “Comparação dos atendimentos fonoaudiológicos virtual e presencial em 
profissionais do telejornalismo.” 
Revista CEFAC (Online)

Mara Suzana Behlau “Eficiência e valores de corte do Perfil de Participação e Atividades Vocais 
para não professores e professores.” 
CoDAS

DOCENtE
Professor

tÍtULO DO ARtIGO E PERIÓDICO
Title of paper and journal

Adriana Bruscato Bortoluzzo “Evaluation of performance of BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease 
Activity Index) in a Brazilian cohort of 1492 patients with spondyloarthritis: 
data from the Brazilian Registry of Spondyloarthritides (RBE)” 
Revista Brasileira de Reumatologia (English Edition)

Adriana Bruscato Bortoluzzo “Fatores que Levam Clientes a Aceitar Ofertas do Telemarketing de uma 
Financeira Customer s buying factors for contact center channels.” 
Tecnologias de Administração e Contabilidade

Adriana Bruscato Bortoluzzo “Nutritional practices and postnatal growth restriction in preterm newborns” 
Revista da Associação Médica Brasileira

Adriana Bruscato Bortoluzzo “Profiling the Buzz Agent: Product Referral and the Study of Social 
Community and Brand Attachment.” 
BAR. Brazilian Administration Review

Adriana Bruscato Bortoluzzo “Qualidade de vida nas espondiloartrites: análise de uma grande  
coorte brasileira.” 
Revista Brasileira de Reumatologia (Impresso)

Camila Pereira Boscov “ANÁLISE DE INFORMAÇÕES POR SEGMENTO DAS EMPRESAS 
PREMIADAS PELO TROFÉU TRANSPARÊNCIA ANEFAC/FIPECAFI/
SERASA 2013” 
ConTexto

Charles Kirschbaum “As redes intra-organizacionais são inclusivas? Utopia e testes.” 
Organizações & Sociedade (Impresso)

Charles Kirschbaum “Liberalismo Político e Liberdade de Expressão: o Charlie Hebdo Affair.” 
Revista Fevereiro

Danny Pimentel Claro “A vaidade impulsiona o consumo de cosméticos e de procedimentos 
estéticos cirúrgicos nas mulheres? Uma investigação exploratória.” 
Revista de Administração (FEA-USP)

Danny Pimentel Claro “Fatores que Levam Clientes a Aceitar Ofertas do Telemarketing de uma 
Financeira Customer s buying factors for contact center channels.” 
Tecnologias de Administração e Contabilidade

Danny Pimentel Claro “Profiling the buzz agent: Product referral and the study of social 
community and brand attachment.” 
BAR. Brazilian Administration Review

Edelcio Koitiro Nisiyama “Pesquisas Internacionais Recentes em Estrutura de Capital” 
Revista de Administração de Roraima

Eduardo Correia De Souza “‘INVESTIMENTO DIRETO ESTRANGEIRO E PRODUTIVIDADE NOS SETORES 
DA INDÚSTRIA BRASILEIRA’.” 
Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro)

Eduardo Pozzi Lucchesi “DISPOSITION EFFECT AMONG BRAZILIAN EQUITY FUND MANAGERS” 
RAE (Impresso)

Evandro Fernandes de Pontes “O Uso de Projeções nas Ofertas Públicas de Valores Mobiliários. ” 
Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários

Periódicos nacionais Brazilian journals
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DOCENtE
Professor

tÍtULO e OBRA, EDItORA
Title and work, publisher

Alexandre Demetrius Pereira “Conceituação e importância da contabilidade.” 
Tratado de Direito Comercial, Saraiva

Alexandre Demetrius Pereira “Explicando brevemente as relações entre retorno sobre o patrimônio 
líquido, retorno sobre ativos e alavancagem.” 
Direito Empresarial, IASP

Andre Antunes Soares de Camargo “A assembleia geral: melhor forma de solução de conflitos societários?” 
Processo Societário II, Quartier Latin

Andre Antunes Soares de Camargo “Law and Economics and the Brazilian Supreme Court.” 
Law & Economics – Festschrift fur Peter Nobel zum 70. Geburtstag, 
Editora Berna

Andre Antunes Soares de Camargo “Uma Luz no Final do Túnel?” 
Direito Empresarial – Estudos em Homenagem ao Professor Haroldo 
Malheiros Duclerc Verçosa, Editora IASP

Charles Kirschbaum “Educação e desigualdade no Brasil.” 
Trajetória das Desigualdades, Unesp

Danny Pimentel Claro “VALUE TO CONSUMERS BY GREENING THE SUPPLY CHAIN” 
Global Agribusiness Forum Academy

Evandro Fernandes de Pontes “Conselho Fiscal e Fiscalização Societária – novos desafios, antigas 
preocupações.” 
Direito Societário Contemporâneo II, Malheiros

Humberto Dantas de Mizuca “Como avaliar parlamentos e parlamentares.” 
Legislativo e democracia representativa, Oficina Municipal

Humberto Dantas de Mizuca “Democracia direta, representativa e participativa” 
Princípios da Democracia, Oficina Municipal

Humberto Dantas de Mizuca “Educação para a democracia: desafios na prática da formação política de 
adolescentes.” 
Comunicação, educação e democracia no legislativo brasileiro, Câmara dos 
Deputados / Edições Câmara

Humberto Dantas de Mizuca “Participação política e direitos políticos no Brasil.” 
Política no Brasil, Oficina Municipal

Ivo Waisberg “10 Anos da Recuperação Judicial – Sugestões para Reforma Legislativa.” 
Direito Empresarial: Estudos em Homenagem ao Professor Haroldo 
Malheiros Duclerc Verçosa, IASP

Ivo Waisberg “Direito de preferência na subscrição de ações.” 
Tratado de Direito Comercial, Saraiva

Ivo Waisberg “Dispute Board em matéria societária: Quando seria viável?” 
Processo Societário, Quartier Latin

Ivo Waisberg “O necessário fim dos credores não sujeitos à recuperação judicial.” 
10 Anos de Recuperação de Empresas e Falências: Reflexões sobre a 
Reestruturação Empresarial no Brasil, Quartier Latin

Ivo Waisberg “Tratado de Direito Comercial” 
Tratado de Direito Comercial, Saraiva

Capítulos de livro Book chapters

DOCENtE
Professor

tÍtULO DO ARtIGO E PERIÓDICO
Title of paper and journal

Mara Suzana Behlau “Terminologia empregada pelo diretor no cinema e correspondência 
fonoaudiológica.” 
Distúrbios da Comunicação

Paulo Furquim de Azevedo “Preços administrados e discricionariedade do Executivo.” 
Revista de Economia Política (Online)

Ricardo Dias de Oliveira Brito “Será que o brasileiro está poupando o suficiente para se aposentar?” 
Revista Brasileira de Finanças (Impresso)

Ricardo Goulart Serra “Caso AlbAm S.A.” 
READ – REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DA EA/UFRGS

Rodrigo Menon Simoes Moita “Permanent excess demand as business strategy: an analysis of the 
Brazilian higher-education market.” 
RAUSP-e (São Paulo)

Sergio Giovanetti Lazzarini “Guia para a avaliação de impacto socioambiental para utilização em 
investimentos de impacto.” 

Tecnologias de Administração e Contabilidade

Sergio Giovanetti Lazzarini “Projetos de Parceria Público-Privada: Fatores que Influenciam o Avanço 
dessas Iniciativas.” 
Revista de Administração Pública (Impresso)
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DOCENtE
Professor

tÍtULO e OBRA, EDItORA
Title and work, publisher

Raul Amaral “Conclusões e identificação de desafios e oportunidades” 
Sustentabilidade e sustentação da produção de alimentos no Brasil: 
Consumo de alimentos: implicações para a produção agropecuária, Centro 
de Gestão e Estudos Estratégicos

Raul Amaral “Consumo doméstico de alimentos” 
Sustentabilidade e sustentação da produção de alimentos no Brasil: 
Consumo de alimentos: implicações para a produção agropecuária, Centro 
de Gestão e Estudos Estratégicos

Raul Amaral “Diretrizes de um plano nacional para a indústria de alimentos e bebidas” 
Sustentabilidade e sustentação da produção de alimentos no Brasil: 
Agroindústria de alimentos, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos

Raul Amaral “Interdependência: alimentos, qualidade e conveniência” 
Sustentabilidade e sustentação da produção de alimentos no Brasil: 
Consumo de alimentos: implicações para a produção agropecuária, Centro 
de Gestão e Estudos Estratégicos

Raul Amaral “Panorama geral do consumo de alimentos” 
Sustentabilidade e sustentação da produção de alimentos no Brasil: 
Consumo de alimentos: implicações para a produção agropecuária, Centro 
de Gestão e Estudos Estratégicos

Raul Amaral “Segmentos estratégicos de consumidores: Geração Y (novas gerações), 
idosos e classe média emergente (classes C e D)” 
Sustentabilidade e sustentação da produção de alimentos no Brasil: 
Consumo de alimentos: implicações para a produção agropecuária, Centro 
de Gestão e Estudos Estratégicos

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

Rinaldo Artes “Aspectos práticos da análise fatorial.” 
Instrumentos de avaliação em saúde mental, Artmed

Rinaldo Artes “Introdução estatística à avaliação de escalas.” 
Instrumentos de Avaliação em Saúde Mental, Artmed

Sergio Giovanetti Lazzarini “Chinese Exceptionalism or New Varieties of Global State Capitalism.” 
Regulating the Visible Hand? The Institutional Implications of Chinese 
State Capitalism, Oxford University Press

Sergio Giovanetti Lazzarini “Regulação da mídia: para que e para quem?” 
Pensadores da Liberdade: a Liberdade como Princípio, Instituto  
Palavra Aberta

DOCENtE
Professor

tÍtULO e OBRA, EDItORA
Title and work, publisher

Luciana Yeung Luk tai “A Miopia do Direito do Trabalho e a Necessidade do Consequencialismo nas 
Decisões Judiciais e Legislativas.” 
Temas Contemporâneos de Direito Empresarial do Trabalho, LTR

Luciana Yeung Luk tai “Robin Hoods or King Johns: How do Brazilian Judges judge Cases of 
Contractual Breaches?” 
Law & Economics – Festshcrift für Peter Nobel zum 70.geburtstag, 
Stämpfli Verlag

Mara Suzana Behlau “A Voz do Idoso” 
Desenvolvimento da Comunicação Humana nos Diferentes Ciclos da Vida, 
Pró Fono

Mara Suzana Behlau “PTF para Disfonia por tensão muscular em cantores.” 
Planos Terapêuticos Fonoaudiológicos, Pró Fono

Mara Suzana Behlau “PTF para Habilitação da Voz e Fala de Sujeitos Surdos.” 
Planos Terapêuticos Fonoaudiológicos, Pró Fono

Mara Suzana Behlau “Voice Therapy for Benign Vocal Fold Lesions and Scar in Singers and 
Actors.” 
The Performer’s Voice, Plural Publishing

Naercio Aquino Menezes Filho “Um estudo sobre o impacto do crescimento do salário mínimo sobre a 
desigualdade salarial com dados da Pesquisa Mensal de Emprego.” 
Política de Salário Mínimo para 2015-2018: Avaliações de Impacto 
Econômico e Social, Elsevier

Paulo Beltrao Fraletti “Estrutura Temporal das Taxas de Juros em US Dólar no Mercado Doméstico” 
Cálculo financeiro das tesourarias — Bancos e empresas (5.ª edição)

Paulo Furquim de Azevedo “Remédios no Âmbito de Acordos em Controle de Concentração (ACCs): 
Um Balanço dos Primeiros Anos da Lei 12.529/11” 
 A Lei 12.529/2011 e a Nova Política de Defesa da Concorrência, Singular

Priscila Borin de Oliveira Claro “Gestão da mudança climática na cadeia de valor: desafios e conquistas: 
Sumário Executivo CDP Supply Chain Brasil 2015. 2015.” 
Publicação Anual CDP

Priscila Borin de Oliveira Claro “Respostas das empresas às mudanças climáticas – Casos de melhores 
práticas” 
CDP

Priscila Borin de Oliveira Claro “VALUE TO CONSUMERS BY GREENING THE SUPPLY CHAIN” 
Global Agribusiness Forum Academy

Raul Amaral “A indústria de alimentos” 
Sustentabilidade e sustentação da produção de alimentos no Brasil: 
Agroindústria de alimentos, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos

Raul Amaral “As tendências globais de consumo e influências sobre o mercado nacional” 
Sustentabilidade e sustentação da produção de alimentos no Brasil: 
Consumo de alimentos: implicações para a produção agropecuária, Centro 
de Gestão e Estudos Estratégicos

Raul Amaral “Benchmarking de políticas de desenvolvimento da indústria de alimentos 
e bebidas” 
Sustentabilidade e sustentação da produção de alimentos no Brasil: 
Agroindústria de alimentos, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos
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DOCENtE
Professor

tÍtULO e OBRA, EDItORA
Title and work, publisher

Auro Key Honda “Estudo sobre o conceito de causação na filosofia de C.S.Peirce.” 
Novas Edições acadêmicas

Eduardo Franco Luzio “Finanças Corporativas: Teoria e Prática. 2” 
Cengage Learning

Eduardo Franco Luzio “Fusões e Aquisições em Ato – Guia Prático: geração e destruição de valor 
em M&A.” 
Cengage Learning

Fabio Matuoka Mizumoto “Estratégias de comercialização no agronegócio: Estrutura de mercado e 
coordenação contratual.” 
Editora FGV

Flavio Romero Macau “Concepts, methodologies & research” 
GlobalSouth Press

Livros Books

Evolução da produção acadêmica
Evolution in academic production

Artigos internacionais
International journals

Artigos nacionais
Brazilian journals

Capítulos de livros
Book chapters

Livros
Books

2011

3
4

29

20

9

15

31

32

11

38

44

38

5

43

36

40

5

18

43

25

20132012 2014 2015 Atração de talentos
Attracting talent
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Novas contratações
O Insper também se dedicou a atrair talentos acadêmicos: Ricardo Paes de 
Barros veio liderar a cátedra Instituto Ayrton Senna (IAS), e Fernando Schüler, a 
cátedra Insper e Palavra Aberta. Paulo Furquim de Azevedo chegou à frente do 
Centro de Pesquisas em Estratégia e de outras iniciativas dedicadas à dissemi-
nação do conhecimento aqui produzido. No final do ano, anunciamos a contra-
tação de Sergio Firpo como professor titular, com início de suas atividades em 
2016, assim como de Sandro Cabral, também contratado ainda em 2015.

O processo de contratação desses professores reflete um aspecto da nos-
sa missão: o fortalecimento da nossa comunidade por meio da congregação 
de diversas instituições e pessoas que compartilham do nosso projeto. 

New faculty
Insper also dedicated efforts to attracting ac-
ademic talent: Ricardo Paes de Barros joined 
the faculty to lead the Instituto Ayrton Senna 
(IAS) Chair, and Fernando Schüler the Insper 
and Palavra Aberta Chair. Paulo Furquim de 
Azevedo became director of the Center for 
Strategy Research and of other initiatives 
dedicated to disseminating the knowledge 
produced. At the end of the year, we an-
nounced the hiring of Sergio Firpo as full pro-
fessor, starting in 2016, and of Sandro Cabral, 
who also was hired in 2015.

The hiring of these professors reflects one 
the aspects of our mission: strengthening 
our community by bringing together various 
institutions and people who share our project.

Nosso desafio é estimular a produção de conhecimento 
e aumentar o seu impacto sobre a sociedade, 
submetendo-o ao crivo acadêmico, mas também 
comunicando-o em uma linguagem mais acessível.
Our challenge is to encourage the production of knowledge and 
leverage its impact on society by submitting it to academic scrutiny 
and communicating it in a language that is more accessible.

Paulo Furquim de Azevedo, 
Professor Senior Fellow, Coordenador do Insper Conhecimento 
Senior Fellow Professor, director of Insper Knowledge

Novos cursos
Um grande projeto teve início em 2015: os cursos de graduação em Engenha-
ria (Mecânica, Mecatrônica e de Computação), que se diferenciam por prio-
rizar, além da formação técnica, o aprendizado de competências de trabalho 
em equipe, comunicação e gestão de projetos.

Desde 2012, docentes do Insper têm participado de programas de formação 
no Olin College of Engineering, em Boston, mundialmente reconhecido pela 
inovação no ensino de Engenharia. Em 2013, firmamos uma parceria estra-
tégica para o desenvolvimento de várias disciplinas dos três cursos com base 
nas experiências de Olin. 

Também tivemos iniciativas relevantes para diferentes perfis de alunos e in-
teresses: o Doutorado em Economia dos Negócios – que, de forma inédita no 
Brasil, apresenta uma proposta de gerar pesquisas integrando as duas áreas –, 
o Advanced Program in Finance, o Certificate in Healthcare Management e a 
expansão da oferta de cursos de pós aos finais de semana, para atender não 
apenas profissionais de São Paulo, mas também de outros estados.

Além disso, registramos crescimento expressivo nos cursos de curta e mé-
dia duração, com portfólio diversificado nas áreas de Marketing e Inovação, Fi-
nanças, Estratégia e Negócios, Negociação, Liderança, Internacional, Learning 
Journeys e Direito.

E concluímos o ano inovando: o Insper é a primeira instituição de negócios 
brasileira a firmar parceria com o Coursera – plataforma de cursos on-line 
gratuitos oferecidos por mais de 140 instituições renomadas, como Stanford, 
Columbia e HEC Paris. Dois cursos foram lançados: Introdução ao Marketing 
Analítico e Capitalismo Consciente, com mais de 3.000 inscritos e uma taxa de 
concluintes maior que a média.

New programs
A major project was launched in 2015: the 
undergraduate programs in Engineering (Me-
chanical, Mechatronic and Computer), whose 
main differential is the priority placed not only 
on technical development, but also on learn-
ing competencies such as teamwork, commu-
nication and project management.
Since 2012, Insper’s faculty has participated 
in development programs at the Olin College 
of Engineering in Boston, which is recognized 
around the world for innovation in Engineer-
ing teaching. In 2013, we signed a strategic 
partnership with Olin for the development of 
various courses for the three Engineering pro-
grams based on its experience. 

We also implemented important initiatives 
for different student profiles and interests: the 
Doctoral in Business Economics, an unprece-
dented program in Brazil that aims to generate 
research by integrating the two fields, the Ad-
vanced Program in Finance, the Certificate in 
Healthcare Management and the expansion of 
our offering of graduate programs with classes 
on weekends to serve professionals in São Pau-
lo as well as from other states.

We also registered strong growth in our open 
enrollment programs, which offer a diversified 
portfolio in the fields of Marketing & Innovation, 
Finance, Strategy & Business, Negotiation, Lead-
ership, International, Learning Journeys and Law.

And we concluded the year innovating, with 
Insper becoming Brazil’s first business school 
to partner with Coursera, an online platform of-
fering free online programs through over 140 top 
universities, such as Stanford, Columbia and HEC 
Paris. Two programs were launched, Introduction 
to Analytical Marketing and Conscientious Capi-
talism, with over 3,000 students enrolling and a 
pass rate surpassing the average.
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Portfólio
Graduação Undergraduate Programs

Administração Business Administration
Economia Economics
Engenharia de Computação Computer Engineering
Engenharia Mecânica Mechanical Engineering
Engenharia Mecatrônica Mechatronic Engineering

Pós-graduação Lato Sensu  
Graduate Programs

Certificates
CBA – Certificate in Business Administration
CBP – Certificate in Business Projects
CBPM – Certificate in Business People Management 
CHM – Certificate in Healthcare Management 
CFM – Certificate in Financial Management
CMM – Certificate in Marketing Management 

Advanced Program
APF – Advanced Program in Finance 

MBAs
MBA Executivo Executive MBA
MBA Executivo em Finanças Executive MBA in Finance
MBA Executivo em Gestão de Saúde Executive MBA in 
Healthcare Management

Direito Master of Laws
LL.C. em Direito Empresarial LL.C. in Business Law
LL.M. em Direito Societário LL.M. in Corporate Law
LL.M. em Mercado Financeiro e de Capitais 
LL.M. in Financial and Capital Markets Law
LL.M. em Direito Tributário LL.M. in Tax Law
LL.M. em Direito dos Contratos LL.M. in Contract Law

Pós-graduação Stricto Sensu  
Research Degree Programs

Mestrado Profissional em Administração 
Professional Masters in Business Administration
Mestrado Profissional em Economia 
Professional Masters in Economics
Doutorado em Economia dos Negócios 
Doctoral in Business Economics

Educação Executiva Executive Education 

Cursos de curta e média duração Open Enrollment Programs
Direito Law
Estratégia e Negócios Strategy & Business
Finanças Finance
Internacional International
Learning Journeys
Liderança Leadership
Marketing e Inovação Marketing & Innovation
Negociação Negotiation

Cursos customizados para empresas Custom Programs  
for Companies
Programas desenvolvidos para organizações Programs  
and courses developed for organizations

Batemos o recorde no número de alunos internacionais no Insper: ao todo, 
foram 307, sendo a maior parte dos programas de curta duração de Educação 
Executiva e MBA. também recebemos 85 intercambistas na Graduação, 10 
do Certificates e 4 do Mestrado, além de 252 alunos do Insper estudando em 
escolas internacionais.

O objetivo do Insper nessa frente é fazer com que os intercambistas sintam-
se integrados e acolhidos. Um exemplo dos nossos esforços nesse sentido 
foi o estágio na área de Marketing Institucional do Insper, por iniciativa de um 
intercambista da Copenhagen Business School, que elaborou um projeto de 
troca de experiências entre alunos nacionais e internacionais.

Como parte do projeto de internacionalização, firmamos pela primeira vez 
parcerias com instituições de África do Sul, Japão e Coreia do Sul, fazendo com 
que o Insper esteja presente em todos os continentes! As principais parcerias 
fechadas em 2015 foram:

 • Nagoya University of Commerce & Business, Japão  
(intercâmbio para graduação e mestrado)

 • Gordon Institute of Business Science, University of Pretoria, África do Sul 
(Educação Executiva recebeu um grupo de alunos no programa Brazil:  
a View from Inside)

 • Solbridge International School of Business, Coreia do Sul  
(intercâmbio para graduação)

 • Franklin W. Olin College of Engineering, EUA  
(intercâmbio de alunos de Engenharia)

 •  Intern Group (possibilidade de alunos realizarem estágio no exterior)

Expanded international reach
We set a new record for the number of inter-
national students studying at Insper: 307, most 
of whom were enrolled in open-enrollment 
courses in the Executive Education and MBA 
programs. We also received 85 exchange stu-
dents in our Undergraduate programs, 10 in our 
Certificate programs and 4 in our Masters pro-
grams. Meanwhile, 252 Insper students stud-
ied abroad during the year.
Insper’s goal on this front is to make exchange 
students feel welcomed and integrated. One 
example of our efforts to achieve this was the 
internship in the field of Corporate Marketing, 
upon the initiative of an exchange student from 
Copenhagen Business School, who created a 
project to promote the exchange of experienc-
es between Brazilian and international students.

As part of the internationalization project, 
for the first time we signed partnerships with 
institutions in South Africa, Japan and South 
Korea, giving Insper a presence on all conti-
nents! The main partnerships closed in 2015 
were:
 • Nagoya University of Commerce & Busi-

ness, Japan (exchange program for under-
graduate and masters students)

 • Gordon Institute of Business Science, Univer-
sity of Pretoria, South Africa (Executive Edu-
cation received a group of students from their 
program, Brazil: a View from Inside – BAVI)

 • Solbridge International School of Business, 
South Korea (exchange program for under-
graduate students)

 • Franklin W. Olin College of Engineering, USA 
(exchange program for Engineering students)

 • Intern Group (possibility of students doing 
internships abroad)

Internacionalização

Recorde de alunos 
internacionais
New record 
for number of 
international 
students

Parcerias nos 5 
continentes
Partnerships on 
five continents
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Evolução dos acordos de cooperação:
Evolution in Cooperation Agreements:
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Conhecimento
Em 2015, o Insper se consolidou como um fórum neutro de discussões de 
temas relevantes para o debate público e para a sociedade. Foram mais de 
100 eventos realizados ao longo do ano sobre os mais diversos temas como 
macroeconomia, liberdade de imprensa, desafio fiscal, entre outros. 

Entre os seminários, destacamos “O Desafio Fiscal do Brasil”, em que reuni-
mos renomados economistas e acadêmicos para debater as causas da dete-
rioração das contas públicas do país, e o “Fórum Insper de Políticas Públicas”, 
principal evento do Centro de Políticas Públicas, liderado pelo professor Naer-
cio Menezes Filho. A edição de 2015 abordou a estrutura tributária brasileira e 
a participação da iniciativa privada nos serviços públicos. 

Marcando a retomada das atividades do Centro de Finanças, sob coorde-
nação do professor Marco Bonomo, o evento “Há dominância fiscal no Brasil?” 
reuniu especialistas para debater um dos principais problemas causados pela 
degradação da situação fiscal do país.

Como inovação, iniciamos o uso de ferramenta de transmissão simultânea, 
ao vivo, pela internet, que triplicou o alcance dos eventos: 34 eventos trans-
mitidos via Live Stream alcançaram 9.320 pessoas, além das 4.578 pessoas 
que estiveram presentes.

Para ampliar o alcance do conhecimento produzido na escola, mantemos 
atualizado o Insper Conhecimento, portal que reúne artigos acadêmicos e de 
opinião, conteúdo de palestras, seminários ou debates, com uma linguagem 
acessível ao público não acadêmico. 

Knowledge
In 2015, Insper further consolidated its posi-
tion as a neutral forum for discussing topics of 
relevance to public debate and society. More 
than 100 events were held over the course 
of the year on a wide array of topics, such as 
macroeconomics, freedom of the press, the 
budget challenge and more. 
Among seminars, the highlights were “Brazil’s 
Fiscal Challenge”, in which we gathered re-
nowned economists and academics to debate 
the causes of the deterioration in Brazil’s public 
accounts, and the “Insper Forum on Public Poli-
cy”, which was the main event of the Center for 
Public Policy, led by Professor Naercio Menez-
es Filho. The 2015 edition covered Brazil’s tax 
structure and the private sector’s participation 
in public services. 

Marking the resumption of the activities of 
the Center for Finance, under the coordination 
of Professor Marco Bonomo, the event “Does 
Fiscal Dominance Exist in Brazil?” brought to-
gether specialists to debate one of the main 
problems caused by the deterioration of Brazil’s 
financial situation.

Another innovation in the year was the 
launch of a live streaming tool, which tripled the 
reach of the school’s events, with 34 events 
broadcast via Livestream reaching 9,320 peo-
ple in addition to the 4,578 participating in per-
son.

To expand the reach of the knowledge 
generated at the school, we regularly updated 
Insper Knowledge, a portal that compiles aca-
demic and opinion papers and content from lec-
tures, seminars and debates that features ac-
cessible language for the non-academic public. 

Sociólogo e ex-presidente Fernando Henrique Cardoso discute liderança política com alunos e professores.  
Sociologist and former president of Brazil Fernando Henrique Cardoso discusses political leadership with students and professors.

Impacto na sociedade
Impact on society
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Comunidade Alumni
A participação de integrantes da Comunidade Alumni também tem aumenta-
do nos últimos anos, e se reflete na captação para o Fundo de Bolsas. Em 2015, 
atingimos a marca recorde de 148 doadores – 92 no programa Alumni Padri-
nhos – que colaboraram com R$ 341 mil. 

Também tivemos 14 alumni participando do processo de concessão de bolsas, 
entrevistando candidatos e ajudando a escolher aqueles com o perfil mais 
adequado aos nossos valores. Eles contam com diversas maneiras de apoiar 
o projeto, atuando também como multiplicadores:

 • No segundo semestre, a alumna Larissa Araium (ADM 2008) apresentou 
o programa à empresa em que trabalha e viabilizou duas bolsas integrais 
nomeadas pela COMERC Energia, o que representa R$ 72,6 mil captados 
neste ano.

 • O Fundo Perfin Educar foi criado pelo alumnus José Roberto Moraes (ADM 
2007), com o objetivo de transferir toda a taxa de performance e administração 
para o Fundo de Bolsas. Em 2015, foram repassados R$ 223,5 mil.

 • O alumnus e ex-bolsista integral Bruno Cardoso (ECO 2010), que teve 
sua dívida anistiada, realizou a maior doação como pessoa física da 
Comunidade Alumni ao Fundo de Bolsas.

 • O alumnus Ary Zanetta é o sponsor da Bolsa Duda Moraes, que arca com 
mensalidade e apoio a um bolsista integral. Além disso, ele fez doações 
como pessoa física e jurídica, pela Brasil Capital, empresa da qual é sócio.

Os alumni também colaboram participando do Alumni Networking, ferramenta 
on-line, colocada em funcionamento no início do ano, para incentivar o relaciona-
mento. Os alumni disponibilizam seus contatos, e os alunos podem tirar dúvidas 
sobre uma determinada área de atuação ou apenas trocar informações. São 240 
alumni cadastrados em 26 áreas do mercado. Eles também participam do Quem 
Recomenda, para falar, com candidatos, sobre os cursos de graduação, colabo-
rando para atração de alunos com a visão educacional da escola.

Além dos alumni, outros stakeholders apoiam o Fundo de Bolsas, que represen-
ta uma das maiores expressões do nosso bom relacionamento com diferentes 
públicos ao longo do tempo. Por meio dele, conseguimos captar R$ 2,978 milhões 
em 2015 e atingimos a meta de ter 10% dos alunos da graduação com algum tipo 
de bolsa.

Alumni Community
The participation of members of the Alumni 
Community also has expanded in recent years, 
as reflected by the growth in donations to the 
Scholarship Fund. In 2015, we set a new record 
of 148 donors, of which 92 were made through 
the Alumni Godfather Program, which raised 
R$341,000. 
We also had 14 alumni who participated in the 
scholarship-awarding process by interviewing 
applicants and helping to choose those with 
the profiles best aligned with our values. They 
supported the project in various ways and also 
acted as replicators:
 • In the second semester, alumna Larissa Ara-

ium (ADM 2008) presented the program to 
the company where she works, which led to 
the creation of the full scholarships bearing 
the name COMERC Energia, which accounted 
for R$72,600 of the total raised in the year.

 • Created by alumnus José Roberto Moraes (ADM 
2007), the Perfin Educar Fund transfers the 
entire amount of its performance and manage-
ment fees to the Scholarship Fund. The amount 
donated in the year came to R$223,500.

 • Alumnus and former full scholarship student 
Bruno Cardoso (ECO 2010), whose debt was 
paid under the school’s amnesty program, 
made the largest donation ever by a member of 
the Alumni Community to the Scholarship Fund.

 • Alumnus Ary Cera Zanetta Neto (ECO 2005) 
sponsors the Duda Moraes Scholarship, which 
bears the costs of monthly tuition and assis-
tance for a full scholarship. He also made dona-
tions as an individual and legal entity, through 
Brasil Capital, a firm where he is partner.

Insper’s alumni also provided support by par-
ticipating in the online tool Alumni Networking, 
which was launched this year to facilitate relation-
ships. Alumni also made available their contact 
information so that students could get answers 
to their questions on certain fields or exchange 
information. The tool registered 240 alumni 
working in 26 industries. These alumni also par-
ticipate in the program Quem Recomenda to talk 
with Insper applicants about its undergraduate 
programs, which helps to attract students by pro-
moting the school’s educational vision. 

In addition to the alumni, other stakeholders 
supported the Scholarship Fund, which rep-
resents one of the highest expressions of the 
good relations we have enjoyed over the years 
with our various stakeholders. The fund raised 
R$2.978 million in 2015, and we met the target 
of 10% of our undergraduate students receiving 
some sort of scholarship.

Realmente acredito na formação do Insper e, da 
maneira que puder, vou contribuir para que outras 
pessoas tenham a mesma oportunidade que tive.
I really believe in the education you receive at Insper and the 
way that you can contribute so that other people enjoy the 
same opportunities that you did.

Fernando Caligaris (ECO 2010), 
alumnus doador e padrinho do Programa de Bolsas 
alumnus, donor and godfather in the Scholarship Program

Doadores do Fundo de Bolsas

Alumni e alunos Alumni and students

Adalmiro Dellape Baptista Netto – ECO 
Adriano Ortega Carvalho – ECO 2008
Alencar Severino da Costa Filho – ECO 2013
Amanda Rodrigues Luhmann De Jesuz – ECO 2011
Ana Cláudia Viol – ADM 2013
Ana Luiza Fonseca Minardi – ECO 
Andre Abramowicz Marafon – ADM 2005
André da Silva Palocci – ECO 2003
Andre Ferro e Silva Tolosa – ADM 2005
Andre Takeshi Fujii – ECO 2010
Arlete de Araujo Silva Nese – MBA 2005
Ary Cera Zanetta Neto – ECO 2005
Augusto Meireles Reis – ECO 2004
Augusto Roque Dos Santos – CBA 2013
Bárbara Harumi Noguchi – ECO 
Beatriz Dzialoschinsky – ADM 
Beatriz Egreja Camargo – ECO 2012
Beatriz Ogura Hanashiro – CBA 2010
Bruno Cesar Miranda Cardoso – ECO 2010
Bruno Igel – ADM 2005
Bruno Marques de Moraes – ADM 2009
Bruno Oliveira Gonçalves – ADM 2007
Bruno Saliba Laguna – ECO 2012
Caio Gracco Rocha Carbone – alumnus de honra 
Caio Saliba Laguna – ECO 2012
Camila Lazzarini Martins – ADM 2012
Carina Mithi Leite – ADM 2013
Carlos Eduardo de Camargo Schmidt Filho – ECO 2014
Carolina Albertini Bilbao – ECO 
Carolina Mayumi Utumi – ECO 2014
Clara Roorda – ECO 2008
Claudia Bruschi Martins – ECO 2010
Cynthia Michels – ECO 2012
Daniel Kim Ting – ADM 2006
Daniela Sarmento e Souza Pacheco – CBP 
Danton Takashi Fukuda Koga – ADM 2012
David Vineyard Steuer – ADM 2012
Diego Rovere D´Avila – ADM 2005
Dirceu Delamuta Filho – ADM 2007
Edison Audi Kalaf – MBA 2004
Eduardo Carril Cocco – ADM 2002
Eduardo Medaets – ADM 2012
Eduardo Santin Scarpari – ADM 2006
Elder Jascolka dos Santos – CBA 2012
Fábio D’anna Mori – ADM 2008
Fábio José Santos – CBA 2013

Fabio Moreira Vernille – ECO 2007
Fabio Perotti Mattos – ADM 2010
Fábio Pinheiro Molina – ADM 2013
Felipe Aquino Freres Silva – ADM aluno
Felipe Campos Cresciulo – ECO 2010
Felipe Figueiredo Celidonio – ADM 2012
Felipe Schucman – ECO 2012
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
Fernando Vilela Ferraz Soares – ECO 2015
Filipe Heilberg – ADM 2012
Francisco Jaguaribe de Lara Resende – ECO 2013
Francisco Mendonça de Toledo Arruda – ADM 2007
Francisco Miguel Ançã Mateus – ADM 
Franco Rodrigues Resende Veludo – ADM 2007
Frederico de Souza Queiroz Pascowitch – ADM 2005
Gabriel de Abreu Rabello – ECO 2012
Gabriel Fongaro de Araujo Pereira – ECO 2010
Gabriel Saurin – ADM 
Gabriela Fornazier Huffenbaecher – ADM 2013
Giulia Stelzer – ADM 
Guilherme Bockmann Ferreira – ADM 2007
Guilherme Caltabiano Monteiro – ADM 2006
Guilherme da Silva Palocci – ADM 2007
Guilherme Lopes Ferrari – ECO 2009
Gustavo Alves Jordão – ECO 2009
Gustavo Cavichioli – ECO 2013
Gustavo de Paula Ribeiro – ECO 2009
Gustavo Goldenberg – ECO 2011
Gustavo Jubram Portellinha – ADM 2010
Gustavo Massami Tachibana – ECO 2012
Gustavo Oliveira Borim – ADM 2008
Henrique Almeida Neres dos Santos – ADM 2013
Henrique Cordeiro Mariano – MBA 2008
Henrique Silva Pires Sana – ADM 2006
Henry Abdo Nakad – ADM 2008
Hugo Viccari Kovac – ADM 2010
Humberto Donato Lessa Valente Nardiello – alumnus de honra 
Icaro Resende Pinello – ECO 2013
Isabel Forti Pereira – ADM 
Isadora Maggi de Góes – ADM 2013
João Daniel Azevedo dos Santos – ADM 2008
João Frederico Buriche Paredes – ECO 2014

Donors to the Scholarship Fund
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Amigos Friends

Alina e Michael Perlman
Anderson Lemos Birman
André Street Aguiar
Andrea e Piero Minardi
Antonio Brennand
Arthur Lazarte
Família Claudio Haddad
Eduardo Monnerat Solon de Pontes
Fabio Colletti Barbosa
Fernando Carramaschi
Heloisa e Arthur Mizne
Jason Dyett
José Alexandre Scheinkman
Luis Norberto Pascoal, filhos e genros
Marcel Herrmann Telles
Marcos de Barros Lisboa
Roberto Haberfeld 
Rodrigo Lisboa Bonafé
Tania e Alexandre Nobre
Victor Lazarte

Alex Manduca
Ana Carolina Oliveira de Souza
André Duarte
Camila Du Plessis
Carlos Du Plessis
Cesar Brochini Veiga
Danny Pimentel Claro
Eduardo Augusto Rissi
Fabio Orfali
Fabio Roberto de Miranda
Flávia Piazza
Guilherme Fowler
Guilherme Martins
Guy Cliquet
Isabel Rosas
Jessica de Almeida Santos
José Carlos Oyadomari
Lars Meyer Sanches
Lúcia Guilhoto
Luciana Carvalho de Mesquita Ferreira
Luciana Yeung
Luciano Pereira Soares
Luiz Fernando Andreotti Turatti

Luiz Fernando Turatti
Marcelo Hiroshi Nakagawa
Marcia Maria Nizzo de Moura
Marco Aurélio Queiroz
Maria Carolina Sanchez da Costa
Maria Cristina Nogueira Gramani
Mariana Campos de Souza Justo
Mauricio Ricco La Motta
Mauricio Rocha Alves de Carvalho
Naercio Aquino Menezes Filho
Paula Pardini Barone
Paulina Alejandra Achurra Burgos
Pedro Batista Santos
Priscila Borin de Oliveira Claro
Ricardo Rocha
Rinaldo Artes
Rogerio Gutierrez
Ronei Filgueiras Frigerio
Sergio Ricardo Martins
Silvio Laban Neto
Tatiana Iwai
Tatiana Melhado
Tiago Fischer Ferreira

João Guilherme Dmytraczenko Franco – LL.M. 
João Marcelo de Aguirre Furlan – ADM 2003
João Miranda de Oliveira Rebouças Brandão – ECO 2012
João Pedro Pompeu Melhado – ECO 2012
José Geraldo Setter Filho – MBA 2006
Jose Renato Quaggio Colaferro – ADM 2008
Larissa Matilde Salles Cunha Araium – ADM 2008
Laura Magalhães Alves Seabra – ADM 
Leonardo Francisco Sant Ana Júnior – ECO 2011
Leonardo Laranjeira Gomes – MBF 2012
Livia Rizzi Razente – ADM 2008
Luan Maike Felicio de Souza Barros – ECO 2014
Luanna Peixoto Luna – ADM 2011
Luca Slerca – ECO 
Lucas Guadaim Rosa – ADM 2012
Lucas Roman Martinez – ECO 2013
Luis Rodolfo Cruz e Creuz – LL.M. 2004
Luiz Eduardo de Figueiredo Menezes – Ed. Executiva 2013
Luiz Felipe Felix Curado – ECO 2014
Marcela Noya Alves Gomes de Almeida – ECO 2012
Marcelo Caiuby Novaes – ADM 2009
Marcelo de Castro Ferreira Oliveira – ADM 2005
Marcelo Henrique Varela Donelli – ECO 2005
Marcelo Schmidt Goffi Gomez – ADM 2013
Marcelo Tifaldi Franco – ADM 
Maria Angelica Martins Miranda – ADM 2007
Mariana de Souza Machado – ECO 
Mariana Gargiulo Taborda – ADM 
Mariana Guazzelli – ADM 2013
Mariana Ramos Teixeira – ADM 
Marianna Trindade Breda – ADM 2012
Marilia Ayusso Ulson – ECO 2013
Marina Kairalla Garcia – ADM 2005
Mateus Polking – ECO 2013
Mauricio Masiero Nicoletto – ADM 2005
Mauricio Torres Pinto Bergamaschi – ADM 2006
Michel Rapaport – ECO 2004
Milton Giannelli Neto – ADM 2008
Murilo Trajano Pinheiro – ECO 2012
Nick Lazur – CBA 
Octavio Portolano Machado – ECO 2012
Oskar Von Treuenfels – ADM 2008
Otávio de Medeiros Tranchesi – ECO 2013
Patricia da Silva Herbas Palomo – ECO 2003
Patrícia Lima Prante – ECO 2013
Paula Kober Nogueira Leite – Mestrado ADM 2013
Paulo Bertolucci Belliboni – ECO 2010
Pedro Gomide Margon Netto Faiad – CFM 2015

Pedro Guerra Fernandes – ADM 2012
Pedro Henrique Braga Lobo – ADM 2007
Pedro Henrique de Melo Tobita – CFM 
Pedro Henrique Lemgruber Vilela – ADM 2005
Pedro Noriyuki Hokama – ADM 2012
Pedro Paulo Rios Batista – ADM 2013
Pedro Thomaz Salata – ADM 2014
Pedro Vieira Lima de Albuquerque – ECO 2009
Phillip Porr – ADM 
Rafael Barbosa Santos Coelho – ADM 2007
Rafael Behar – ADM 2006
Rafael Martins Prado de Oliveira – CFM 2013
Rafael Rissoni Andery – ADM 2013
Raphael Nascimento Diederichsen – ECO 2007
Raquel Erzinian de Camargo Moreira – ECO 2010
Rebeca Soares Pereira – ADM 2012
Renan Tanzino – ADM 
Renata do Couto Longo Hellu – ADM 2012
Renato Proença Prudente de Toledo – ADM 2007
Ricardo Jai Sarue Kluger – ADM 2012
Ricardo Luiz Coelho Duarte – ECO 2010
Roberta Beatriz Bolognesi Donato – ADM 2005
Rodolpho Rocha Ruiz – ADM 2005
Rodrigo Comim Canela – ADM 2011
Rodrigo Kuchauskas Mariano da Silva – ADM 2002
Rodrigo Laranjeira Braga Borges – LL.M. 2013
Ronaldo Ricioli – MBA 2009
Samer Souhail Ghosn – ADM 2008
Samih Alexandre Mikhayel – ADM 2013
Taís Novaes Silva – ADM 2011
Taiza Maria Ferraz Roso – ADM 2012
Tatiana Milan – ADM 2003
Thiago Simões Maffra – ADM 2006
Thomas Florez Mainzer – ECO 2015
Thomas Wahle Silva Rego – ECO 2014
Tiago Andre Avila – ADM 
Valentina Clermann Carvalho Cunha – ADM 
Valter Pujol Ortiz – MBA 1996
Victor Augusto Wallendzus Reis – ADM 2011
Victor Fonseca Soares – CFM 
Victor Mucciolo Cabernite – ADM 2007
Victor Nishinoro Dobo – ECO 
Vinícius Ferreira Henriques – ADM 2012
Vinícius Royo Rággio – ADM 2014
Vitor Araujo Costa – ADM 
Wellington Augusto Duque Mazutti – ECO 2010
Wenderson de Oliveira – ADM 
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Instituições, Fundações e Empresas 
Institutions, Foundations and Companies

®

A responsabilidade social sempre esteve relacionada à essência do Insper, 
por meio de internalização de questões socioambientais nos nossos cursos, 
agendas de pesquisa, interação com o público externo e processos diários.

Em 2015, evoluímos em relação à definição de uma governança integrada para 
planejamento e execução das práticas de responsabilidade social. Formaliza-
mos nossa missão, institucionalizamos em nossa governança uma coordena-
ção sobre o tema, e nos tornamos membros signatários do PRME1. 

Nesse sentido, nossa missão é “construir conhecimento compartilhado, 
formar e desenvolver profissionais-cidadãos, conscientes do contexto social 
no qual estão inseridos e que sejam protagonistas na geração de impacto po-
sitivo na sociedade”. 

Essa missão permeia todos os eixos estratégicos da escola, em nossos pi-
lares de ensino, pesquisa, extensão e gestão. 

Nossa metodologia para priorização dos projetos a serem realizados nos 
próximos anos seguirá a seguinte lógica: a) entendimento do contexto social 
no qual estamos inseridos, a partir da interação dialógica com stakeholders; b) 
desenho de soluções para os problemas da sociedade, a partir do pensamen-
to crítico e da inovação; e c) avaliação dos impactos gerados.

Nossa meta para 2016 é realizar o Painel Multistakeholder e priorizar temas 
e indicadores para avaliação dos resultados alcançados. 

Social responsibility
Social responsibility has always been associ-
ated with Insper’s essence, with social and en-
vironmental issues incorporated into our aca-
demic programs, research agendas, interaction 
with external stakeholders and daily processes.
In 2015, we made progress in formulating the 
integrated governance framework for the 
planning and execution of our social respon-
sibility practices. We formalized our mission, 
institutionalized in our governance a struc-
ture for coordinating the topic and became 
signatories to the Principles for Responsible 
Management Education (PRME)1. 

On this front, our mission is to “create 
shared knowledge and develop citizen pro-
fessionals who are aware of the social con-
text in which they live and are protagonists in 
generating positive impacts on society.” 

This mission permeates all of the school’s 
strategic vectors in its pillars of teaching, re-
search, extension and management. 

Our methodology for prioritizing the proj-
ects to be carried out in the coming years is 
guided by the following logic: a) understanding 
the social context in which we operate through 
dialogic interaction with stakeholders; b) de-
signing solutions for the problems that society 
faces supported by critical thinking and innova-
tion; and c) evaluating the impacts generated.

Our target for 2016 is to organize the Mul-
tistakeholder Panel and to prioritize topics and 
indicators for evaluating the results achieved. 

Responsabilidade social

1 PRME – Principles for Responsible Management Education é uma plataforma global das 
Nações Unidas (ONU) de engajamento voluntário para as escolas de negócios e outras institu-
ições de ensino superior. Uma organização que adere ao PRME manifesta a sua convicção de que 
as instituições acadêmicas, por meio da integração de valores universais no currículo e pesquisa, 
podem contribuir para um mercado global mais estável e inclusivo, ajudando a construir socie-
dades prósperas e bem sucedidas. PRME is a global voluntary engagement platform of the 
United Nations for business schools and management-related academic institutions. An aca-
demic institution that signs on to the PRME expresses its conviction that academic institutions, 
through integrating universal values into curriculum and research, can contribute to a more sta-
ble and inclusive global market and help build prosperous and thriving societies.
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Sustentabilidade Financeira
Financial sustainability 

Acervo Insper

Repercussão na mídia
Em 2015, participamos em mais de 4.500 matérias na imprensa, o que repre-
sentou um crescimento de 19% da exposição da marca Insper em comparação 
ao ano anterior. A crise político-econômica brasileira gerou grande repercus-
são na mídia, que teve nossos porta-vozes como fonte de informação em vá-
rias reportagens, colocando o Insper no centro do debate nacional. Entre os 
principais assuntos discutidos estiveram desafio fiscal, queda do PIB, impea-
chment e previdência.

Expusemos nossos programas de ensino, projetos de alunos, conhecimen-
to, pesquisas e realizações, nos principais veículos do país. Também partici-
pamos do debate na mídia internacional, estando presentes em mais de 60 
matérias de veículos como Financial Times, The Economist, Wall Street Jour-
nal, entre outros.

Exposure in the media
In 2015, we were cited in over 4,500 media ar-
ticles, which represents an increase of 19% in 
the exposure of the Insper brand compared 
to last year. Brazil’s political and economic 
crisis had huge repercussions in the media, 
which led our spokespeople to be called on 
as a source of information for various articles, 
placing Insper at the center of the national 
debate. Some of the main topics for discus-
sion were the country’s challenges in the 
fiscal area, the recession, the president’s po-
tential impeachment and social security.

We showcased our academic programs, 
student projects, knowledge generation, re-
search and accomplishments in the country’s 
main vehicles. We also took part in debates in 
the international media and appeared in more 
than 60 articles from vehicles such as the 
Financial Times, The Economist, Wall Street 
Journal, etc.

•	 Estadão.com.br
•	 Valor Econômico
•	 Folha.com
•	 UOL
•	 Exame.com
•	 Folha de S. Paulo
•	 Valor Online
•	 O Estado de S. Paulo
•	 R7
•	 O Globo.com

Top 10 communication vehicles

Top 10 veículos 
de comunicação

Exposure in the media

Exposição na mídia

3.9132014

2015 4.588

Matérias

+17%

abA12 entrevista da 2ª H H H SegundA-FeirA, 14 de dezembro de 2015
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ANA ESTELA DE SOUSA PINTO
EDITORADE “MERCADO”

O governo precisa liderar
um corte de gastos rápido e
criterioso, ou o Brasil ficará
estagnado por décadas e os
pobres “sairão dos trilhos de
novo”, afirmaumdosprinci-
pais especialistas em desi-
gualdade do país, o econo-
mistaRicardoPaesdeBarros.
Eessepactoprecisaser fei-

to apesar da crise política re-
centemente agravada pelo
processo de impeachment.
“Não existe ajuste prolonga-
do. Sea criseperdurar, todos
sairão perdendo.”
O professor do Insper de-

fendequeapresidenteDilma
Rousseff diga claramente o
quanto o país pode gastar e
defina cortes que sigam dois
critérios principais: proteger
os mais pobres e resguardar
os programas eficientes.
“Éprecisoapelarparauma

decisão técnica e não políti-
ca, porque, se partir para a
negociação, aquantidadede
injustiça será bemmaior.”
Segundoele,oajuste fiscal

exige também que a Consti-
tuição seja reinterpretada.

H

Folha - Qual o risco, para os
avanços sociais, de três ou
quatro anos de recessão?
Ricardo Paes de Barros -

Porquehaverá trêsouquatro
anos de recessão?Nãohouve
um grande desastre natural,
uma guerra civil, uma gi-
gantesca perda de atividade.
Nossa crise foi inventada por
nós mesmos. Se o Brasil se
organizasse seriamente,uma
recessão mais longa seria fa-
cilmente evitável.

Quem o sr. chama de “nós
mesmos”?Ogovernofederal?
O governo federal foi elei-

to. Nósmesmos o elegemos.

Mas a desorganização é con-
sequênciadapolíticadoatual
governo ou é estrutural?
É de gastar mais dinheiro

doquese tem.Da irresponsa-
bilidade fiscal. O gasto atual,
como porcentagem do PIB,
só se ajusta a uma curva ex-
ponencial [que tende ao infi-
nito]. Por isso, a dívida passa
a não valer nada, os agentes
econômicos se defendem co-
brando juros maiores e cor-
tando a produção. Se fosse
umafamíliaendividada,teria
que fazer um plano crível de
como sair dessa situação.
Se vivo numpaís em que o

imposto cresce exponencial-
mente, tenho toda a razão de
reclamar. É preciso definir
que a carga vai ser, digamos,
45% do PIB, para então sim-
plificar a estrutura tributária,
resolver a Previdência etc.

Como cortar com as atuais
vinculações de gasto estipu-
ladas pela Constituição?
Nossa Constituição fará o

gasto ser maior que o PIB. É
preciso interpretá-la como
uma declaração de inten-
ções, de implantação pro-
gressiva. A Constituição dirá
“querochegaraumasocieda-
deemqueapopulação tenha
estes direitos”—excetuando,
claro,osdireitoscivisepolíti-
cos,quenãotêmcustossigni-
ficativos. Para acabar com a
discriminação, não é preciso
esperar, mas saúde gratuita
para todos pode ser inviável.
A saída é definir o gasto,

chamar o Congresso e discu-
tir o que fazer. Ou colocamos
naConstituição que tal bene-
fício será conquistado pro-
gressivamente ou será preci-
so revogá-lo,porqueé impos-
sível pagar aquela conta.

Passa entãoporuma reforma
constitucional?
Pode ser simplesmente a

interpretação da Constitui-
ção como meta, como é com
os direitos humanos. Gerar
crise fiscal só para cumprir
uma regra não garante que
esse direito seja assegurado.

ESPECIALISTA EMDESIGUALDADE DIZ QUE, APESAR DO

AGRAVAMENTO DO CONfLITO POLíTICO, DILMA NÃO TEM

ALTERNATIVA QUE NÃO SEJA LIDERAR UMAJUSTE RÁPIDO

ENTREVISTa da 2ª RICARDO PAES DE BARROS

Crise longa vai jogar
pobres outra vez
para fora do trem

Formação: engenharia
eletrônica pelo ITA, mestrado
em estatística pelo Impa,
doutorado em economia pela
Universidade de Chicago, pós-
doutorado por Yale e Chicago

Carreira: foi diretor do
Conselho de Estudos Sociais
do Ipea e subsecretário
de Ações Estratégicas da
SAE. É professor no Insper
e pesquisador do Centro de
Políticas Públicas

Áreas de estudo:
desigualdade, pobreza,
emprego, produtividade,
educação, infância, juventude,
demografia e imigração

RAIO-X
riCArdo Pb

Há condições de pacto social
e político com a situação que
temos hoje?
Se não houver, o país vai

ficar estagnado por décadas,
nãoporquatrooucincoanos.
Organizar financeiramente o
país éprioritário e envolve fa-
zer escolhas.
Se continuarmos achando

que os direitos econômicos,
sociais e culturais estão aci-
ma das questões de possi-
bilidade orçamentária, não
vamos a lugar nenhum. Será
desastre econômico na certa.
Mesmo com 100% do PIB o
Brasil não consegue garantir
vários desses direitos.

Usandosuametáforadafamí-
lia, como fazer essa arruma-
ção com parentes tão confli-
tuosos como estes?
Acho que isso é mais con-

sequência que causa. Se a
família se reúne e não tem
um objetivo comum, é um
salve-se quem puder. É pre-
ciso chamar todos e dizer: “A
proposta aqui é esta”.

De quem é este papel? Quem
é o chefe dessa família?
A presidente é o líder má-

ximo. Deveria se endereçar à
nação e dizer “não podemos
gastar mais do que temos, e
é justocortardestamaneira”.
Não se pode improvisar, cor-
tando onde émais fácil.
Mesmo que o processo de

impeachment acabe sendo
aberto, a presidente foi eleita
etemtodasascondiçõespara
fazer isso.

Oque impedequeapresiden-
te assuma esse papel?
O mais grave nessa histó-

ria é que não há alternativa.
O desajuste é de umamagni-
tude, e crescente no tempo,
que, sem acordo com os cre-
dores, não há solução.
Não há saída que não seja

aparecer com uma proposta,
mesmo que desagrade a al-
guns segmentos.

Como negociar com eles?
A proposta tem que ser

sistema tributário e de gastos
públicos é tremendamente
desigual. Basta gastarmenos
com quem consegue segurar
a onda commenos gastos.

E se os cortes não vierem?
Épossível dar essamarcha

àrésemqueospobresláatrás
sintamnada. Sea locomotiva
volta atrás, os primeiros va-
gões recuam sem pressionar
os últimos, porque há espa-
ços, como numa sanfona.
Mas há um limite: em crise
longa, perde todomundo.
Em crise curta, graças à

enorme desigualdade bra-
sileira, é possível resolver
sem prejudicar os pobres. A
desigualdade nos salários do
setor público émuitomaior e
mais resistentequeadosetor
privado. É preciso conter os
altossaláriosdosetorpúblico
efazerumcortecomcritérios.
Não existe ajuste de longa

duração. Se transformarmos
uma crise de curta duração
em uma de longa duração,
estamos dizendo para os po-
bres: “Não tem jeito. Vocês
vão sair dos trilhos de novo”.

“Seacharmos
que os direitos
econômicos, sociais
e culturais estão
acimadoorçamento,
será desastre
econômicona certa.
Para acabar coma
discriminação, não é
preciso esperar
nada,mas saúde
gratuita para todos
pode ser inviável

“Apresidente é
o lídermáximo.
Deveria se endereçar
à nação edizer “não
podemos gastar
mais doque temos, e
é justo cortar desta
maneira”

Nãohá saída quenão
seja aparecer com
umaproposta,
mesmoque
desagrade a alguns

‘fACulDADE
DE gRAçA PARA
RICO é BuRRICE’

c gASTOS SOcIAIS

Paes de Barros critica o en-
sino superior gratuito para
quem pode pagar (“é o tipo
dogastosocialburro”)ede-
fende que governos deses-
tatizem a educação —desde
quecomboaregulação—pa-
raseconcentrarnapolíticae
na estratégia (leia a íntegra
em folha.com/no1715176).
Coordenadordepesquisaem
educaçãodoCPP,eledizque
o Plano Nacional da Educa-
ção é “dramaticamente tí-
mido” e precisa de “metas
muito mais ousadas, que
vão ser alcançadas pelo es-
forço e não pelo dinheiro”.

O economista e pesquisador
Ricardo Paes de Barros

baseada não em negociação,
mas em princípios: “Escolhi
cortar tudo o que não chega
nametademaispobredoBra-
sil, portanto vou cortar nisto
e nisto”. Quem for contra te-
rá que reclamar do princípio,
não da operacionalização.

Os gastos a ser preservados
são educação, saúde e trans-
ferência de renda?
Será preciso olhar cada

programa para não cortar os
eficientes. Há a questão dis-
tributiva, mas também a da
eficiência.

Como fazer isso se o Brasil
quase não tem mecanismos
de avaliação?
Esse é um problema gros-

seiro. Somos pegos numa
crise e não sabemos se pode-
mos cortar aqui ou ali. Mas
muitos desses programas
têm similares em outros paí-
ses. Dá para fazer uma ava-
liação rápida —imprecisa,
ruim, cometendo injustiças
que seriam evitadas se tives-
semos um sistema de moni-
toramento melhor, mas uma
avaliação possível. É preciso
apelar para uma decisão téc-
nica e não política, porque,
se partir para anegociação, a
quantidade de injustiça será
bem maior. A decisão políti-
ca temque ser ados critérios:
protegeros50%maispobres,
que têm 15%da renda.

Recentementeosr.comparou
a inclusão dos mais pobres a
vagõesqueoBrasil haviaadi-
cionado ao trem, mas disse
que a locomotiva precisava
andar para carregá-los.
E o trem está parado.

Ouescorregandoparatrás.Os
vagões vão descarrilar?
Um governo organizado

sai dessa crise com facili-
dade. Mas precisamos fazer
cortesrápidos,vultososeque
não afetem os pobres. É per-
feitamentepossível, pois este
governo transfere umaquan-
tidade de renda enorme para
os 50% não pobres. Nosso

Folha de S. Paulo (14/12/2015)

O ESTADO DE S. PAULO DOMINGO, 13 DE SETEMBRO DE 2015 Economia B5

GRÁFICO 2 - A carga tributária só aumenta

CARGA TRIBUTÁRIA, EM PORCENTUAL DO PIB
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A estrutura tributária é distorcida

INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA PARA UM ADVOGADO COM RENDA BRUTA DE R$ 30 MIL/MÊS

Renda/custo bruto (R$/mês)
   Tributação folha empresa*
Salário  (R$/mês)
   IRPJ/CSLL/PIS/COFINS
   ISS (São Paulo)
   INSS empregado/autônomo**
   IRPF***
Renda líquida
Total tributos pagos
Tributos/renda bruta (%)

SÓCIO DE EMPRESA

EMPREGADO

30.000,00
6.340,69

23.659,31

513,01
5.115,56

18.030,74
11.969,26

39,9%

LUCRO PRESUMIDO

30.000,00

3.399,00
72,84

932,75
0,00

25.595,41
4.404,59

14,7%

SIMPLES

30.000,00

- 
1.962,00

932,75
0,00

27.105,25
2.894,75

9,6%

Notas.:
 *Não inclui o 
FGTS.

**Contribuição 
pelo teto do 
sálario de 
contribuição.

***Considera o
desconto 
simplificado

INFOGRÁFICO/ESTADÃO
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34,1%

A produtividadedaeconomiabra-
sileira estagnou após 2010, de-
poisdeumadécadacomcresci-

mento semelhante ao observado nas
principaiseconomias.Opiordesempe-
nho externo contribuiu para a nossa
desaceleração.Entretanto, o retroces-
so observado no Brasil, significativa-
mentemaiordoquenosdemais emer-
gentes, decorre igualmente de causas
domésticas.
A complexidade do sistema tributá-

rio–caracterizadopelamultiplicidade
de regras e benefícios concedidos dis-
cricionariamente–resulta emumaor-
ganização ineficientedaprodução, em
alto custo de cumprimento da lei para
asempresaseemimpressionantevolu-
me de litígio tributário.
O crescimento também vem sendo

prejudicado por políticas de proteção
setorial, favorecendo empresas ou se-
tores selecionados, quase sempre sem
metasdedesempenho,eescassaavalia-
ção do custo de oportunidade dos re-
cursosalocados.Essesbenefícios–co-
moaconcessãodeempréstimossubsi-
diados, reserva de mercado e incenti-
vos tributários – destinam recursos a
setores ineficientes ou que não preci-
sam de proteção pública, prejudican-
doaprodutividadedossetoresàfrente
na cadeia produtiva. As regras de con-
teúdo nacional que protegem a indús-
tria naval, por exemplo, implicam
maiores custos para a produçãodepe-
tróleo.
As políticas de proteção setorial po-

demser eficazes emcasos específicos,
desdequeresultememganhossusten-
táveis de produtividade, e não apenas
permitam a sobrevivência de empre-
sas ineficientes.
O excesso de regulação e os eleva-

dos custos de contratação e demissão
detrabalhadores induzemumaorgani-
zação pouco eficiente das empresas e
prejudicam a produtividade. Parado-
xalmente, a legislação e o ativismo do
judiciário,quetêmaintençãodeprote-
gerotrabalhador, terminamporpreju-
dicar a geração de empregos demaior
qualidadeeestimularocomportamen-
to oportunista, de empresas e traba-
lhadores, que resulta em informalida-
de, alta rotatividadeebaixaprodutivi-
dade.
A produtividade do trabalho é, adi-

cionalmente, prejudicada pela baixa
qualidade da educação.O gasto do go-
verno federal em educação cresceu
285% acima da inflação entre 2004 e
2014, mas não foi acompanhado pelo
aumento dos indicadores de aprendi-
zado, o que sugere a necessidade de
melhora na gestão e na disseminação
dasmelhores práticas de ensino.
Por fim,ocrescimentodaprodutivi-

dadeéprejudicadopela infraestrutura
deficiente e onerosa para seus usuá-
rios.Osproblemas decorremdobaixo
investimentopúblico,dafaltadeplane-
jamento adequado, assim como da re-
gulação ineficaz, caracterizada por
agências reguladoras enfraquecidas e
sem governança adequada que permi-
taumanegociaçãomaiseficazdoscon-
flitos e maior previsibilidade para a
execução dos projetos.
A agendapara amelhoradaproduti-

vidadeéextensa.Nesteartigo,concen-
tramo-nos em três linhas de ação: (i)
transparência e governança, (ii) com-
petição, e (iii) simplificação e isono-
mia.

Transparência e governança
As deficiências de governança e a falta
detransparênciadopoderpúblicocon-
tribuem para a ineficiência do País,
alémdeaumentarocustodaspolíticas
públicas. Para superar essas deficiên-
cias, sugerimosumconjuntode inicia-
tivas.
Emprimeiro lugar, toda política pú-

blica deveria estar submetida à avalia-
ção de resultados, que ampliaria o de-
bate democrático sobre suas priorida-

deseseuscustos,edeveriaserextensi-
va a todos os destinos de recursos pú-
blicos: programas previstos no Orça-
mento, benefícios tributários, conces-
são de créditos subsidiados por ban-
cospúblicosepolíticasdeproteçãose-
torial.
O debate democrático, fortalecido

por análises sobre os custos envolvi-
dos, os gruposbeneficiados e o impac-
tosocial e econômicodaspolíticaspú-
blicas, colaboraria para a escolha das
políticasaseremmantidaseasquede-
vemser reformuladas.Essaanálisede-
ve incluir os impactos sobreosdemais
setoresprodutivos eo eventualuso al-

ternativodosrecursospúblicos.Aspo-
líticas devem possuir metas claras de
desempenhoeavaliaçãode resultados
transparentes,depreferênciaporinsti-
tuições que sejam independentes do
gestor público responsável pela sua
execução.
No caso de políticas de proteção se-

torial, regras críveis devem garantir a
progressiva redução da proteção, seja
porqueapolítica foi bem-sucedida, e a
proteção não é mais necessária, seja
pelo seu fracasso, o que significa queo
País pode se tornarmais rico se deixar
a livre alocação de mercado destinar
os recursos para outros setores.
Em segundo lugar, é preciso rever a

estruturadegovernançadasempresas
estatais, que têm sido utilizadas como
instrumentosdeintervençãodiscricio-
nária. A criação de ummarco legal e a
adoção de padrões de governança que
explicitem o custo de ações específi-
cas e os limites da atuação das empre-

sasestatais seriauma importante con-
tribuiçãopara amelhoria do ambiente
de negócios no País. Além disso, de-
vemserdefinidoscritériosmaisrestri-
tosparaacomposiçãodadiretoriaedo
conselhode administração.Nãodeve-
ria ser permitida a indicação deminis-
tros ou secretários de governo como
conselheiros,mesmonocasode vagas
cabíveis ao acionista controlador (Es-
tado), em decorrência de possíveis
conflitos de interesse.
Como princípio geral, a Lei das S/A

(Lei 6.404de 1976)deveria ser fortale-
cida para as empresas controladas pe-
loEstado.Noentanto,váriosdosproje-
tos de lei em discussão sobre o tema
tentam criar ummarco detalhado, so-
brepondo-se à Lei das S/A e gerando
insegurançajurídicapeloeventualcon-
flitodedispositivosdasdiferentesleis.
Demodo semelhante, deve-se rever

a governança dos fundos de previdên-
cia de servidores públicos e de funcio-
nários de estatais, limitando-se a indi-
cação de conselheiros e dirigentes por
parte do governo. Deve-se ressaltar
que,nessescasos,nãosetrataderecur-
sos públicos, mas sim dos participan-
tes, e que, portanto, não deveriam ser
aplicados com outros objetivos que
não o de garantir um retorno seguro
para os beneficiários.
Em terceiro lugar, deve-se fortale-

cer a governança das agências regula-
doras, reforçando a segurança jurídica
e a adoção de políticas com objetivos
de longo prazo, protegendo-as dos in-
teressesoportunistas.Quantomaior a
segurança sobre o ambiente regulató-
rio,menoroprêmioderiscorequerido
emenor o custo do investimento para
a sociedade.Os diretores das agências
devem ser independentes e qualifica-
dos tecnicamente. Contratos de ges-
tão, com metas de desempenho, que
reflitam as prioridades da política pú-
blica,permitemaavaliaçãodosresulta-
dos e a substituição dos diretores em
caso de fracasso.
Porfim,deve-semelhoraratranspa-

rênciaeagovernançadeentidadespú-
blicas e quase públicas, que operam
comrecursoscompulsoriamentearre-
cadadosdasociedade,comooFGTS,o
FATeoSistemaS, alémdossindicatos
detrabalhadoresepatronais,queatual-
mentenãosãoobrigadosapublicarba-
lanços sobre a utilização dos recursos
recebidos. A abertura dos dados sobre
o montante de recursos recebidos, os
programas em que são alocados e os
resultados obtidos colaborariam para
odebate sobrea suaeficáciae adelibe-
ração democrática sobre a utilização
dos recursos da sociedade.

Competição
Existe uma vasta literatura acadêmica
documentandoarelevânciadeumam-
biente favorável à competição para o
crescimento da produtividade. No ca-
so do Brasil, diversos trabalhos esti-
mam o efeito positivo da abertura co-
mercial dos anos 90 sobre o aumento
daprodutividade,assimcomooimpac-
to negativo das políticas de proteção
adotadasdesdemeadosdadécadapas-
sada.
É preciso abrir mais a economia, se

possível no âmbito de acordos bilate-
raisoumultilaterais.Areduçãodetari-

fasde importaçãopodeser feitade for-
ma progressiva, permitindo-se o ajus-
te das empresas locais. Isso permitiria
o maior acesso a insumos e bens de
capital mais eficientes, aumentando a
produtividade, estimulando o aumen-
todoinvestimentoeaexpansãodapro-
dução.
Deve-se, igualmente, rever toda a

estrutura de reservas de mercado,
queprejudicama concorrência e a ex-
pansão da produção. A não ser em si-
tuações excepcionais, e que precisam
serdemonstradas,aproteçãoaempre-
sas domésticas – como a obrigatorie-
dadedeaPetrobrásseroperadoraúni-
ca e ter participação mínima de 30%
nos campos do pré-sal e a preferência
concedida a empresas nacionais nas
licitaçõespúblicas–temimpactosne-
gativos sobre os preços e a produtivi-
dade, beneficiando apenas grupos es-
pecíficos, em detrimento do interes-
se geral.

Simplificação e isonomia
A complexidade, ineficiência e ambi-
guidadedo sistema tributáriobrasilei-
ro têmconsequências negativas sobre
a produtividade e o crescimento. As
regras existentes permitem que em-
presas ou produtos semelhantes se-
jam tributados desigualmente, indu-
zindo uma organização ineficiente do
setorprodutivo.Alémdisso,amultipli-
cidadede regras coexiste com incerte-
za sobre as regras aplicáveis, resultan-
do em imenso contencioso tributário
e em elevado custo de observância da
lei pelas empresas.
Daí a necessidade de se buscar sim-

plificação e isonomia, sendo propos-
tas trêsmudanças nessa direção.
A primeira diz respeito à tributação

de bens e serviços. A maioria dos paí-
ses adota um único imposto sobre o
valor adicionado (IVA), com base am-
pla,umaoupoucasalíquotasepossibi-
lidadedededuçãodoimpostoinciden-
te em todas as aquisições das empre-
sas.JáoBrasilpossuiumamultiplicida-
dedetributos(ICMS,IPI,PIS/Cofinse
ISS), combases fragmentadas, legisla-
çãocomplexa,restriçõesaocréditotri-
butário e uma profusão de alíquotas e
regimes especiais.
Deve-se ter comometa simplificar e

aproximarostributossobrebenseser-
viços do modelo do IVA, substituindo
os atuais por um ou, no máximo, dois
tributos sobre o valor adicionado (um
federal e outro subnacional, cobrado
nodestino), alémdeumtributoseleti-
vo (sobre fumo, bebidas etc.). As pro-
postasdoGovernoFederaldereforma
doPIS/Cofins e dedisciplinamentoda
guerra fiscal dos Estados apontam na
direção correta, mas são tímidas fren-
te aos desafios da melhora da tributa-

ção indireta no país.
Um segundo foco de atenção são

os vários regimes simplificados de
tributação, como o Lucro Presumi-
doeoSimples.Esses regimesgeram
distorções importantes, decorren-
tes da base inadequada de tributa-
ção (o faturamento), do alto limite
de enquadramento (cerca de US$ 1
milhão por ano no Simples, contra
umvalor entreUS$50mil eUS$ 150
milnosdemaispaíses), e doenorme
diferencial de tributação relativa-
menteàsgrandesempresas.Aconse-
quênciaéumsistemaqueestimulaa
aberturadepequenosnegócios,mas
impede o seu crescimento.
É preciso rever completamente o

modelodetributaçãosimplificadano
Brasil, e não apenas fazer ajustes no
Simples. Não se trata de aumentar o
custotributáriodosnegóciosefetiva-
mentepequenos,massimdecriarum
modeloquetratedeformasemelhan-
teossemelhantes,queestimuleafor-
malização do trabalho qualquer que
sejaoportedaempresa, eque favore-
çaocrescimentodas empresas.
Por fim, deve-se rever a distorção

na tributação da renda pessoal de-
corrente da forma como é recebida.
Isto ocorre, por exemplo, na distri-
buição de lucros pelas empresas do
Simples e do Lucro Presumido, que

são isentosnapessoa física. A tabela
3mostracomoosregimessimplifica-
dos podem gerar enormes distor-
ções na tributação da remuneração
de um profissional, a qual pode va-
riar de 40%do rendimento para um
trabalhador formal a menos de 10%
paraosóciodeumaempresadoSim-
ples.
Medidasqueestabeleçamaisono-

mia na tributação, além de social-
mente justas, contribuiriamparare-
duzir as distorções decorrentes da
multiplicidade de regimes tributá-
rios. Deve-se, no entanto, evitar tri-
butarduasvezesamesmarenda,de-
duzindo-se da base tributária dos
rendimentos pessoais os impostos
pagos pelas empresas.

* * *
A grave crise fiscal reflete o cresci-
mento dos gastos públicos acima
da geração de renda, fruto de um
conflito entre diversos grupos so-
ciais que buscam, via Estado, a
apropriação de parcela maior da
renda. A intervenção pública mal
focada,aproteçãode interessespri-
vados específicos e um dos piores
sistemastributáriosdomundopre-
judicaramaprodutividadeeocres-
cimento. Os indicadores sociais,
depois de uma década de avanço,
estagnaram ou retrocederam nos
últimos anos.
A boa gestão pública requer disci-

plina fiscal, transparência e a avalia-
ção dos resultados sobre os benefí-
cios concedidos. Dessa forma, po-
de-sedeliberarsobreasescolhaspú-
blicas, aspolíticas a serempreserva-
das e as que devem ser revistas. A
proteçãodosgrupossociaismaisfrá-
geisé importante,masprecisacaber
naspossibilidadesdoPaís.Atransfe-
rência de renda para os mais ricos é
injustificável.
A crise atual impõe escolhas difí-

ceis.Postergá-lasapenastornaráain-
da mais custoso o ajuste das contas
públicas. A alternativa ao ajuste é o
agravamento da crise e o retrocesso
econômico.
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GRÁFICO 1 - Gastos, sem incluir conta com a dívida só sobem
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A maior parte do gasto é engessado

PRINCIPAIS DESPESAS RÍGIDAS DO ORÇAMENTO FEDERAL, 
EM PORCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA EM 2014

Benefícios Previdenciários

Benefícios Assistenciais 
   Abono Salarial e Seguro Desemprego
   LOAS e RMV
Bolsa Família
Saúde
Educação
Pessoal (exceto saúde e educação)

Total

38,9%

5,3%
3,8%
2,6%
9,3%
9,3%

19,7%

88,8%

O brasileiro se aposenta muito cedo, 
menos de 60 anos

IDADE MÉDIA DE APOSENTADORIA EM OUTROS PAÍSES (EM ANOS)

Alemanha*
Argentina
Austrália
Chile
Espanha
Estados Unidos**
Itália***
México
Reino Unido****

HOMENS MULHERES

65
65
65
65
67
66
66
65
65

65
60
65
60
67
66
63
65
60

Notas:
 *Em elevação 
para 67 anos.
**Em elevação 
para 67 anos. 
***Em elevação 
para 66 anos, 
para as 
mulheres. 
****Em elevação 
para 65 anos, 
para as mulheres
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Artigo

OBrasilenfrentaumagravecriseeconômica,refle-
tida no recente rebaixamento de sua nota de
crédito. A progressiva desaceleração da econo-
mianosúltimosquatro anos se transformouem
uma profunda recessão. Desde 2011, interrom-
peu-se a redução na desigualdade de renda e a

melhoria na qualidade de vida das famílias mais pobres, observa-
das durante a décadade 2000.Apiora da economia ameaça rever-
ter os avanços sociais dos últimos 20 anos.
A crise econômica temcomocontraparte a crise política.Diver-

sos projetos aprovados no Congressominaram o ajuste fiscal. Os
severos problemas financeiros e criminais nas empresas estatais
adicionam injúria ao gravemomento do País.
Para além dos problemas fiscais de curto prazo, agravados pela

gestão da política econômica nos últimos anos, o Brasil tem um
problema estrutural de crescimento das despesas públicas e de es-
tagnaçãodaprodutividade.Seessasquestõesnão foremresolvidas,
nãohaverá como retomaro crescimento embases sustentáveis.
OsproblemasqueoBrasilenfrentahojedecorremdaincapacidade

do País em reconhecer seus limites e de fazer escolhas, buscando

acomodar as demandas dos diferentes grupos sociais que, quando
agregadas, ultrapassamos recursospúblicosdisponíveis. Agravando
oquadro,asregrasexistentesconduzemaumcrescimentodasdespe-
sas públicas maior que o crescimento da renda nacional no longo
prazo.Aquestãocentral paraoPaís nãoéumeventual ajuste fiscal
de curto prazo. Se a trajetória de aumento das despesas não for
revertidaeaprodutividadenãoaumentar, teremosumaeconomia
com baixo crescimento, recorrente pressão inflacionária, juros
elevados e a necessidadede aumento contínuoda carga tributária
para evitar a insolvência no pagamento da dívida pública. Essa
trajetória é insustentável.
Esteartigopropõemedidasvoltadasparaasuperaçãodo impas-

seeconômico,estandoorganizadoemdoisblocos: sustentabilida-
de fiscal e aumento da produtividade.

Economistas sugerem caminhos para a superação da crise econômica, com medidas para equilibrar as contas públicas e aumentar a produtividade no País

A crise fiscal não é recente nem
passageira.Desde1991,asdes-
pesas públicas têm crescido

mais do que o PIB, passando de 11%
para 19%doPIBem2014, sendoque
maisdedoisterçosdessecrescimen-
to deveu-se ao aumento das despe-
sas da previdência e assistência so-
cial (gráfico 1).
Essatrajetóriaéagravadapeloau-

mento,emperíodosdecrescimento
econômico, de despesas vinculadas
à receita, como saúde e educação,
quenãopodemserajustadasempe-
ríodos de desaceleração. O mesmo
ocorrecomosgastos compessoal: a
contrataçãodefuncionárioseosau-
mentos de salários em períodos de
expansão não têm como contrapar-
tida a sua redução emmomentosde
crise. Atualmente, cerca de 90% do
Orçamento federal não pode ser
ajustado em decorrência de restri-
ções legais (ver tabela 1).
AsituaçãoésemelhantenosEsta-

dos e municípios. De cada R$
100,00 arrecadados de ICMS em
um Estado típico, R$ 62,50 já estão
vinculados a alguma despesa e, do
queresta, amaiorpartedestina-sea
despesas de pessoal.
O ajuste das contas públicas em

períodosderetraçãoeconômicaaca-
ba inevitavelmente sendo feito por
aumento de tributos e corte dos in-
vestimentos.De 1991 a 2014, a carga
tributária brasileira passou de 24%
para 34% do PIB (gráfico 2), sendo
entre5a15pontosporcentuaissupe-
rior à da maioria dos países emer-
gentes.

Na década de 2000, a arrecadação
tributária teveumcrescimentoexcep-
cional, sobretudo em decorrência da
alta do preço das commodities e do
processo de formalização domercado
de trabalho, o que permitiu acomodar
a expansão das despesas. Esse ciclo,
porém, encerrou-se.
Parte do aumento das despesas nos

últimos anos beneficiou a população
demenor renda, comoéocasodoBol-
saFamíliaedauniversalizaçãodoaces-
so à educação fundamental. Porém,
muitos dos benefícios concedidos pe-
lo setor público, e ampliados nos últi-
mosanossãodestinadosagruposcom
rendaentreos10%maisricos,agravan-
do adesigualdade emvezde reduzi-la,
alémdesereminsustentáveisnolongo
prazo. Esse é o caso das aposentado-
rias precoces para pessoas compouco
mais de 50 anos, que beneficia a classe
média alta urbana, e do crédito subsi-
diadoaempresas selecionadas.Gasta-
se com benefícios individuais e rele-
gam-se as políticas que geram benefí-
cio coletivo, como é o caso do investi-
mento em infraestrutura, que não ul-
trapassa 2% do PIB.
O ajuste das contas públicas requer

queasuagestãosejacompatível como
crescimento do País, com um nível
aceitávelparaacargatributáriaeasus-
tentabilidade da relação dívida/PIB, o
que implica: (i) reduzir a rigidez e o
caráterpró-cíclicodasdespesaspúbli-
cas;(ii) reverasregrasdeconcessãode
benefícios previdenciários e assisten-
ciais; (iii) reforçar as regras e institui-
ções de responsabilidade fiscal.

Redução da rigidez e do caráter
pró-cíclico do gasto
Asregrasdevinculaçãodogastodevem
ser reformuladas de modo a permitir
que parte das receitas auferidas empe-
ríodosdecrescimentosejapoupadapa-
ra financiar as despesasnosmomentos

de retração. As vinculações de receita
poderiamsercalculadastendoporbase
areceitamédiadeváriosanos,permitin-
do diluir as flutuações cíclicas, ou, ain-
da,substituídasporumcritériodevalor
mínimo, comoo gasto do ano anterior,
corrigidopela inflação.Ametaderesul-
tado primário para a União deveria ser
ajustadapelocicloeconômico,enquan-
to, para Estados e municípios, deveria
ser exigida uma amortização maior da
dívidanafasedecrescimento,deforma
apermitiroaumentodadívidaemperío-
dosdedesaceleração.

Previdência e assistência
As despesas com benefícios previden-
ciários e assistenciais correspondema
mais da metade das despesas primá-
rias federais, com uma trajetória de
crescimento insustentável nos próxi-
mosanos, emdecorrênciadoenvelhe-
cimento da população e do aumento

real do saláriomínimo.
Para reverter essa trajetória é preci-

so, em primeiro lugar, substituir pro-
gressivamente o atual regime de apo-
sentadoria por tempo de contribuição
(no qual os homens se aposentam em
média com55 anos e asmulheres, com
52anos)porumregimeemqueseexija
umaidademínimadeaposentadoria,a
exemplo do que fazem os demais paí-
ses (ver tabela 2).
Emsegundolugar,éprecisocomple-

tar a mudança do regime de pensões
pormorte, iniciada este ano, estabele-
cendoque as pensões devemser redu-
zidas àmedida que diminua o número
depessoasdependentesdapensão,se-

guindo o padrão internacional.
Porfim,deve-seestabelecerumadis-

tinçãoentreosbenefíciosprevidenciá-
rios – cujo valor deve ser proporcional
àscontribuiçõesrealizadas–eosassis-
tenciais, quedevemser desvinculados
do salário mínimo e concedidos para
pessoas com idademais elevada que a
da aposentadoria por contribuição.
Nãosedeveconcederbenefíciosassis-
tenciais equivalentesoumelhores que
os benefícios previdenciários, sob pe-
na de desestimular a contribuição.
OBrasilpodegarantirrendamínima

aos idosos, incluindo quem não pode
contribuirpara aprevidência,masnão
deveconcederbenefíciosassistenciais
cujocustoéinsustentávelnolongopra-
zo.Não se tratade revogardireitos ad-
quiridos nem de fazer uma transição
precipitada,massimdecorrigirdistor-
ções que têmumelevado custo fiscal.

Regras e instituições de
responsabilidade fiscal
Depoisde 15 anosdasuapromulgação,
ainda não foram regulamentados ou
postos em prática dispositivos da Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF), co-
mo, por exemplo, o art. 17, que estabe-
lece a exigência de fontes de financia-
mentoadequadascomoprecondiçãoà
criação de novas despesas obrigató-
rias de caráter continuado. Nos últi-
mos anos, diversas medidas com im-
pacto fiscal no longo prazo foram to-
madas sem a contrapartida de recur-
sos – como, por exemplo, a aprovação
pelo Congresso da regra 85/95 para a
previdência ou a ampliação de crédi-
tos do BNDES, cujos subsídios deve-
rão custar R$ 184 bilhões ao Tesouro
nas próximas décadas.
Deve-se,igualmente,implantaroCon-

selho de Gestão Fiscal (CGF) com um
número menor de conselheiros que o
previstonaLRF,paratorná-looperacio-
nal.OCGFtemcomoobjetivopadroni-

zaroscritériosdecontabilidadepública
para os diversos entes da Federação. Se
jáestivesseemfuncionamento,teriaevi-
tado diversas manobras contábeis que
distorceram a análise das contas públi-
cas,tantodaUnião(comonousodeban-
cos públicos para financiar o Tesouro),
quanto dos Estados e municípios (via
ocultação de despesa de pessoal ou cál-
culos criativosdo resultadoprimário).
Cabe rever a legislação que regula o

processo orçamentário, hoje consoli-
dadanaLein.º4.320/1964,aperfeiçoan-
do, sobretudo, os métodos de estima-
ção da receita, usualmente superesti-
mada, edas regrasdeexecuçãodades-
pesa–geradorarecorrentedecrescen-
tesrestosapagar.Adicionalmente,de-
ve-se criar uma entidade fiscal inde-
pendente – comoexiste emvários paí-
ses – com a atribuição de fazer proje-
ções de receitas, despesas e dívida pú-
blica, e avaliar tanto a consistência fis-
caldoorçamento,quantodaspolíticas
públicas que exijam elevados gastos
pormuitos anos.
Oslimitesdedespesadepessoaleen-

dividamentoparaEstadosemunicípios
deveriamserrevistos,demodoatorná-
losmaiscompatíveiscomatrajetóriade
longo prazo das contas públicas, e me-
nos determinados pelo comportamen-
to de curtoprazo da arrecadação. Além
disso, deveria ser instituído um limite
parao endividamentodaUnião.
Por fim, caberia regulamentar o di-

reitodegrevenosetorpúblico, previs-
to na Constituição. A estabilidade no
empregoeanãoresponsabilizaçãopor
grevesabusivasoupelainterrupçãoin-
clusive de serviços essenciais tem re-
sultado em longas e sucessivas parali-
sações, permitindo aumentos reais de
remuneraçãoincompatíveiscomarea-
lidade fiscal e com as remunerações
praticadas no setor privado e em paí-
ses comgrau semelhante dedesenvol-
vimento.

Atualmente, cerca de 90% do
Orçamento federal não pode
ser ajustado em decorrência
de restrições legais

1.
Sustentabilidade
fiscal

ADRIANOMACHADO/REUTERS

Nó.Para além das questões fiscais de curto prazo, agravadas no governo Dilma, Brasil tem umproblema estrutural de crescimento das despesas públicas e de baixa produtividade

O Estado de S. Paulo (13/09/2015)
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GRADUAçãO UNDERGRATUATE

PROCESSO SELEtIVO – CANDIDAtO/VAGA – 1º SEMEStRE 
ADMISSIONS PROCESS – APPLICANT/OPENING – 1ST SEMESTER

VAGAS
Openings

ADMINIStRAçãO
Business 

Administration

VAGAS
Openings

ECONOMIA
Economics

VAGAS
Openings

ENGENHARIA
Engineering

2015 – Vestibular
Admissions examination

130 8.2 
8,2

65 7.8 
7,8

45 6.3 
6,3

2015 – ENEM 20 16.4 
16,4

10 37.0 
37,0

45 3.1 
3,1

PROCESSO SELEtIVO – CANDIDAtO/VAGA – 2º SEMEStRE 
ADMISSIONS PROCESS – APPLICANT/OPENING – 2ST SEMESTER

VAGAS
Openings

ADMINIStRAçãO
Business Administration

VAGAS
Openings

ECONOMIA
Economics

2015 – Vestibular
Admissions examination

140 4.2 
4,2

70 3.3 
3,3

2015 – ENEM 10 9.8 
9,8

5 15.2 
15,2

em milhares de Reais 

thousands of Reais % 2012 % 2013 % 2014 %

2015
sem Engenharia

without 
Engineering %

2015
com Engenharia 

considering  
Engineering

Graduação
Undergraduate

44%
 50.943 

50,943
45%

 56.268 
56,268

49%
 63.968 

63,968
50%

 71.785 
71,785

51%
 74.070 

74,070

Pós-graduação Lato Sensu  
Graduate Programs

36%
 42.365 

42,365
36%

 45.191 
45,191

34%
 44.523 

44,523
35%

 49.949 
49,949

34%
 49.949 

49,949

Pós-graduação Stricto Sensu  
Professional Masters

3%
 3.812 

3,812
3%

 4.211 
4,211

4%
 4.582 

4,582
4%

 6.400 
6,400

4%
 6.400 

6,400

Educação Executiva  
Executive Education

17%
 19.757 

19,757
16%

 20.316 
20,316

13%
 16.362 

16,362
11%

 15.747 
15,747

11%
 15.747 

15,747

RECEItAS POR PROGRAMAS REVENUE By PROGRAM

PÓS-GRADUAçãO GRADUATE

NúMERO DE MAtRICULADOS POR PROGRAMA 
STUDENTS ENROLLED

CERtIFICAtES APF MBAs LL.M. e LL.C.

MEStRADO 
PROFISSIONAL EM 
ADMINIStRAçãO 

Professional Masters in 
Business Administration

MEStRADO 
PROFISSIONAL EM 

ECONOMIA 
Professional Masters in 

Economics

DOUtORADO 
Doctoral

2014 645 – 428 191 45 55 –

2015 721 18 408 237 64 75 10

PROGRAMAS DE CURtA E MéDIA DURAçãO E PROGRAMAS CUStOMIzADOS
OPEN-ENROLLMENT PROGRAMS AND CUSTOM PROGRAMS

NúMERO DE MAtRICULADOS 
STUDENTS ENROLLED

PROGRAMAS ABERtOS  
Open-enrollment programs

PROGRAMAS CUStOMIzADOS  
Custom programs

2014 1.939
1,939

1.744
1,744

2015 2.123
2,123

1.489
1,489

Fonte: Insper

Indicadores Indicators

milhares de Reais 
thousands of Reais 2012 2013 2014

2015
com Engenharia

considering  
Engineering

Biblioteca: Acervo e Base de Dados
Library

652
652

179
179

232
232

139
139

Infraestrutura
Infrastructure

25.173
25,173

11.341
11,341

11.747
11,747

3.204
3,204

Tecnologia
Technology

2.270
2,270

1.765
1,765

1.604
1,604

2.095
2,095

1 Investimento econômico, desconsiderando classificação contábil 
Economic investments, not considering accounting classifications

INVEStIMENtOS1 INVESTMENTS1

em milhares de Reais 1 
thousands of Reais 1 2012 2013 2014

2015
sem Engenharia

without 
Engineering

2015
com Engenharia 

considering  
Engineering

Receitas Brutas
Gross revenue

 116.877
116,877

 125.985
125,985 

 129.435 
129,435

 143.881 
143,881

 146.167 
146,167

Custos e Despesas Diretas
Costs and Direct expenses

 42.975 
42,975

 47.456 
47,456

 55.603 
55,603

 60.621 
60,621

 68.239 
68,239

Margem Operacional
Operational margin

 68.173 
68,173

 72.970 
72,970

 69.041 
69,041

 76.959 
76,959

 71.549 
71,549

Despesas Indiretas
Indirect expenses

 16.163 
16,163

 18.962 
18,962

 19.130 
19,130

 24.755 
24,755

 25.949 
25,949

Despesas Gerais e Institucionais
General and institutional expenses

 32.868 
32,868

 40.699 
40,699

 44.962 
44,962

 46.705 
46,705

 51.146 
51,146

Superávit Final
Administrative surplus

 22.496 
22,496

 17.985 
17,985

 10.163 
10,163

 15.528 
15,528

 4.483 
4,483

Posição de Caixa (ao final do período)
Cash position (end of period)

 57.564 
57,564

 60.169 
60,169

 63.927 
63,927

 69.527 
69,527

 69.527 
69,527

Fundo de Bolsas (saldo ao final do período)
Scholarship fund (end of period)

 893 
893

 1.393 
1,393

 1.340 
1,340

 1.789 
1,789

 1.789 
1,789

Investimentos – Total
Investments – Total

 28.095 
28,095

 13.285 
13,285

 13.583 
13,583

 5.438 
5,438

 5.438 
5,438

Doações – Fundo de Bolsas
Donations – Scholarship fund

 576 
576

 1.080 
1,080

 2.078 
2,078

 2.978 
2,978

 4.289 
4,289

Doações – Projetos Acadêmicos / Engenharia
Donations – Academic Projects / Engineering

 3.704 
3,704

 16.861 
16,861

 16.770 
16,770

 16.816 
16,816

 16.816 
16,816

Doações – Centros de Pesquisa e novas Cátedras
Donations – Research Centers and New Chairs

 2.164 
2,164

 1.659 
1,659

 1.536 
1,536

 1.559 
1,559

 1.559 
1,559

Doações – Total
Donations – Total

 6.444 
6,444

 19.600 
19,600

 20.384 
20,384

 21.353
21,353

 22.664 
22,664

1 Visão gerencial, desconsiderando ajustes contábeis 
Managerial figures, not considering accounting adjustements

INDICADORES FINANCEIROS FINANCIAL INDICATORS
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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 Pes-
quisa em 31 de dezembro de 2015, 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, 5 de fevereiro de 2016

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Marcos Antonio Boscolo
Contador – CRC 1SP198789/O-0

Demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2015 e 2014

Aos
Diretores e 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 2015 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 de-
monstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos 
controles internos que 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. 
Tais normas requerem o cumprimento de exigências éticas, pelos auditores, e que a auditoria seja pla-
nejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 
estejam 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 re-
levante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa 
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras do Instituto, para planejar os procedimentos de audito-
ria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a efi-
cácia 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.
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Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de Reais)

Demonstrações de resultados abrangentes 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de Reais)

AtIVOS Nota 2015 2014

Receitas operacionais líquida 15 141.093 126.132

Custos de mão-de-obra de ensino e diretos 16  (104.879)  (95.713)

Superávit bruto  36.214  30.419 

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais e administrativas 17  (36.968)  (29.580)

Depreciação 8  (7.441)  (8.795)

Despesa com devedores duvidosos 5 e 6  (146)  (488)

Outras receitas operacionais, líquidas 18  23.503  22.763 

Superávit antes das receitas e (despesas) financeiras  15.162  14.319 

Receitas financeiras 19 14.973  10.026 

Despesas financeiras 19  (447)  (347)

Receitas financeiras líquidas  14.526  9.679 

Superávit do exercício  29.688  23.998 

Capital Social 
Reserva 

estatutária
Superávit 

acumulado
total

Saldos em 01 de janeiro de 2014  165.247  13.658  -  178.905

Superávit do exercício  -  -  23.998  23.998

Saldos em 31 de dezembro de 2014  165.247  13.658  23.998  202.903

Incorporação ao Patrimônio Social  23.998  -  (23.998)  -

Superávit do exercício  -  -  29.688  29.688

Saldos em 31 de dezembro de 2015  189.245  13.658  29.688  232.591 

2015 2014

Superávit do exercício  29.688  23.998 

Resultado abrangente total  29.688  23.998 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NãO CIRCULANtE

Realizável a longo prazo    

Aplicações financeiras 4  5.334  – 

Bolsas restituíveis 6  10.646  8.692 

Outras contas a receber 7  26.241  526 

Imobilizado 8  103.497  120.007 

Intangível  941  1.724 

Diferido  2.634  2.968 

 149.293  133.917 

 256.837  223.223 

NãO CIRCULANtE

Provisão para contingências 12  360  473 

 360  473 

PAtRIMôNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social 13  189.245  165.247 

Reserva estatutária  13.658  13.658 

Superávit do exercício  29.688  23.998 

 232.591  202.903 

 256.837  223.223 

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de Reais)

AtIVOS Nota 2015 2014

Circulante    

Caixas e equivalentes de caixa 4  87.068  73.623 

Contas a receber de alunos 5  16.207  12.908 

Bolsas restituíveis 6  1.493  1.108 

Outras contas a receber  2.317  1.592 

Despesas antecipadas  459  75 

 107.544  89.306 

PASSIVO Nota 2015 2014

Circulante    

Fornecedores 9  4.531  3.771 

Salários, férias e encargos sociais a pagar 10  8.778  8.631 

Serviços faturados não prestados – receita diferida 11  7.984  5.576 

Impostos a recolher  548  434 

Outras contas a pagar  2.045  1.435 

 23.886  19.847
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Notas explicativas às 
demonstrações financeiras

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 comple-
mentaridades para agregar valor às organizações e à sociedade.

Tendo sido constituído inicialmente Instituto Fiesole, em 20 de outubro de 2003, teve sua denomi-
nação 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. 

No ano de 2009, a Escola mudou sua razão social e seu nome para Insper Instituto de Ensino e Pes-
quisa, mantendo-se uma instituição sem fins lucrativos.

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

Ao longo destes 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 2013 o Insper expandiu sua área útil total em mais de 9.600 m2, com a celebração de contra-
to de aluguel, totalizando mais de 20.000 m2 de área útil, tornando-se locatário exclusivo do imóvel. 
Dessa ampliação, sete novas salas de aula já entraram em operação no mês de agosto, para atender à 
demanda dos cursos. Em 2014 o Insper continuou com o projeto de expansão de sua área útil e inau-
gurou mais 15 salas de aula, quatro laboratórios e um espaço multiuso para os cursos de Engenharia e 
Educação Executiva. É devido à inauguração desses espaços, nos andares 4.º, 9.º, 10.º e 11.º, que a área 
útil total, hoje, ultrapassa os 20.000 m2.

Em outubro de 2013, o Insper solicitou, ao Ministério da Justiça, a Certificação de Entidade de Utili-
dade Pública Federal, a qual confere prestígio e credibilidade, na medida em que pode ser considerada 
prova do reconhecimento oficial dos serviços prestados à sociedade por uma organização. No dia 25 
de setembro de 2014, o Ministério da Justiça aprovou o uso do referido título pela Instituição.

O Instituto está imune da tributação do Imposto de Renda e da Contribuição Social, de acordo com a 
Constituição Federal e com a Lei n.º 9.532/97, que estabelece, no seu artigo 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 no desenvolvimento dos seus objetivos so-
ciais;
(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.

(Em milhares de reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa – Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de Reais)

2015 2014

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Superávit do exercício  29.688  23.998

Ajustes por:

Depreciação e amortização  7.441  8.795 

Provisão para contingência  (113)  253 

Provisão para crédito de liquidação duvidosa  146  488 

 37.162  33.534

(Aumento) / redução em ativos

Aplicações financeiras longo prazo  (5.334)  – 

Contas a receber e bolsas  (5.784)  (4.392)

Outras contas a receber  (11.825)  (1.017)

(Aumento) / redução em ativos

Fornecedores  760  (316)

Salários, férias e prêmios a pagar  147  647 

Outras contas a pagar  724  (391)

Serviços a faturar  2.408  1.300 

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais  18.258  29.365

Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Aquisição de ativo imobilizado e intagível  (4.813)  (22.394)

Caixa líquido usado nas atividades de investimento  (4.813)  (22.394)

Aumento do caixa e equivalentes de caixa  13.445  6.971 

Demonstração de variação do caixa e equivalentes de caixa

No início do exercício  73.623  66.652 

No fim do exercício  87.068  73.623 

Aumento do caixa e equivalentes de caixa  13.445  6.971 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

| panorama 2015 | carta do presidente | carta do conselho | engajamento | mercado de trabalho | pesquisa | cátedras | produção acadêmica |  

| novos cursos | novas contratações | internacionalização | portfólio | conhecimento | comunidade alumni | fundo de bolsas | responsabilidade social | 

| repercussão na mídia | indicadores | demonstrações financeiras | financial statements |



5150

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 seus direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contra-
tuais, em uma transação na 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 pa-
trimonial, quando, e somente quando, o Instituto tiver o direito legal de compensar os valores e tiver 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 ge-
renciar tais investimentos e tomar decisões de compra e venda baseadas 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 mudan-
ças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício. 

Empréstimos 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, por meio do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por 
redução do valor recuperável. Os recebíveis abrangem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber 
de alunos, bolsas restituíveis e outros créditos provenientes de prestação de serviços.

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, bancos conta-movimento e aplicações finan-
ceiras 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 utilizados 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 retiradas, canceladas ou vencidas. 

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

2. Base de preparação 

a. Declaração de conformidade (com relação às normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – 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 5 de fevereiro de 2016. 

b. Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos ins-
trumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado.

c. Moeda funcional e moeda de apresentação
Estas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional do Instituto. To-
dos os saldos foram arredondados 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 Administra-
ção 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 das estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas con-
tábeis 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 re-
ferentes às políticas contábeis adotadas, que apresentem efeitos sobre os valores reconhecidos nas 
demonstrações financeiras, estão incluídas nas seguintes notas explicativas: 

 • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa n.º 3, letra h);
 • Determinação do ajuste para créditos de liquidação duvidosa (notas explicativas nºs 5 e 6).
 • Determinação das provisões para contingências (nota explicativa nº 12). 
 • O resultado das transações e informações, quando da efetiva realização, pode divergir dessas 

estimativas.

3. Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente com os 
exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

a. transações em moeda estrangeira
Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras, na data do balanço, 
são reconvertidos para a moeda funcional, à taxa de câmbio naquela data. Ativos e passivos não mo-
netários que são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos para a moeda 
funcional, à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi determinado. Itens não monetários que 
são mensurados com base no custo histórico em moeda estrangeira são convertidos pela taxa de 
câmbio na data da transação. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes da conversão são 
geralmente reconhecidas no resultado.
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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 são revistos a cada 
encerramento de exercício financeiro, e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de esti-
mativas contábeis.

Arrendamento mercantil 

Os pagamentos efetuados sob arrendamentos operacionais são reconhecidos no resultado, por meio 
do método linear pelo prazo do arrendamento. Os incentivos de arrendamentos recebidos são reco-
nhecidos como parte integrante das despesas totais de arrendamento, pelo prazo de vigência do ar-
rendamento. 

i. Ativos intangíveis
O ativo intangível refere-se, praticamente, aos investimentos em softwares 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 even-
tos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar 
deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas, e o valor 
contábil líquido excede o valor recuperável, é constituído um ajuste do ativo para deterioração, ajus-
tando-se 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 esse 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, sob condições que o Instituto 
não consideraria em outras transações; indicações de que o devedor ou emissor entrará em processo de fa-
lência; desaparecimento de um mercado ativo para um título. 

Na aplicação do teste de redução ao valor recuperável de ativos, o valor contábil de um ativo ou unidade 
geradora de 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. Esse valor de uso é estimado com base no valor presente de fluxos de 
caixa futuros, resultado das melhores estimativas do Instituto.

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

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

Instrumentos financeiros derivativos

O Instituto não possuía, em 31 de dezembro de 2015 e 2014, 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 de 
mensalidades vencidas firmados com estudantes.

O reconhecimento do ajuste para créditos de liquidação duvidosa foi constituído em montante consi-
derado suficiente pela Administração para fazer face a eventuais perdas na realização de mensalidades, 
negociações a receber e outros ativos a receber, sendo calculado levando-se em consideração os índi-
ces históricos de recuperação, em suas diversas modalidades. Esses índices são revisados semestral-
mente, buscando uma melhor estimativa para a mensuração daqueles 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 e de variações monetárias e/ou cam-
biais incorridas até a data de levantamento do balanço patrimonial.

f. Serviços faturados e não prestados – receita diferida 
Como prática de negócio e de mercado de atuação do Instituto, há faturamentos e pagamentos ante-
cipados de cursos customizados, de graduação e de pós-graduação. Consequentemente, são reco-
nhecidas como receitas diferidas, no passivo circulante, as mensalidades de períodos subsequentes 
recebidas antecipadamente pelo Instituto no exercício social em curso, as quais 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 reque-
rido 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 de-
preciação 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.
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4. Caixa e equivalentes de caixa

2015 2014

Caixa e bancos    

Caixa   10 3

Itaú-Unibanco   57 -

Santander   - 81

Bradesco   2 14

69 98

Aplicações financeiras Rentabilidade Vencimento 2015 2014

Itaú-Unibanco Fundo de Aplicações sem vencimento 43.300 27.068

Santander Fundo de Aplicações  sem vencimento 6.315 5.175

Santander Compromissada  05/08/2016 17.750 15.480

Bradesco  Aplic. Automáticas  sem vencimento 997 806

Bradesco  Fundo de Aplicações  sem vencimento 18.637 73.525

  86.999 73.623 

  87.068 73.623

Caixa e equivalentes de caixa   

Tesouro Nacional IPCA 15/08/2018 5.334 -

Caixa   92.402 73.623 

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 2015 o 
Insper adquiriu Notas do Tesouro Nacional – série B (NTN-Bs), com vencimento em 15/08/2018, que 
foram classificadas no não circulante.

Os recursos classificados como caixa e equivalente de caixa compreendem basicamente aplicações 
financeiras, as quais estão vinculadas a remuneração entre 100% a 105% do CDI, que o Instituto con-
trata com instituições financeiras de primeira linha.

5. Contas a receber de alunos

2015 2014

Mensalidades escolares 13.822 13.948 

Contas a receber de clientes customizados 4.563 1.178 

18.385 15.126

Provisão para créditos duvidosos  (2.178) (2.218) 

16.207 12.908 

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 ocor-
ra tal indicação, 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 desconta-
da e incorridas como despesas, conforme o serviço relacionado seja prestado.

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

m. Receita de serviços
As receitas de serviços incluem, principalmente, mensalidades de ensino de nível superior (graduação 
e pós-graduação), mensalidades dos cursos de especialização e extensão universitária, outras pres-
tações 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 registrados no mês em que ocorre o efe-
tivo 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, por meio 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 são mensurados nas datas de encerramento dos exercícios, por 
valores próximos aos respectivos valores presentes.

q. Apuração do superavit
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 esti-
madas. Uma receita não é reconhecida se há incerteza significativa da sua realização.

r. Receitas com trabalhos voluntários 
Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro, o Instituto, 
a partir do exercício de 2015, passou a valorizar as receitas com trabalhos voluntários dos membros 
integrantes de órgãos da Administração, as quais são mensuradas pelo seu valor justo, levando-se 
em consideração os montantes que a Entidade haveria de pagar caso contratasse tais serviços em 
mercado similar.

Em 31 de dezembro de 2015, o Instituto registrou receitas e despesas relacionadas aos trabalhos 
voluntários, apesar de não ter efeito relevante, nas demonstrações financeiras, o valor de R$ 79,00.
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A provisão para perdas na realização das bolsas restituíveis foi determinada com base no histórico 
de perdas dos últimos três meses. O montante de provisão para devedores duvidosos constituído no 
exercício de 2015 foi de R$ 1.481 (R$ 1.295 em 2014).

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

2015

2017 1.981

2018 1.944

2019 1.891

2020 1.756

2021 1.501

Após 2021 2.872

 11.945

7. Outras contas a receber – não circulante

2015 2014

Depósitos Judiciais 115 59

Acordo financeiro especial 695 467

CEPACs 25.431 -

26.241 526

CEPAC
O Insper adquiriu no mercado financeiro 3.360 títulos de CEPAC (Certificados de Potencial Adicional de 
Construção) a um valor total de R$ 25.431,00, da seguinte forma:

 • Dez/13 – 2.000 títulos ao custo unitário de R$ 7,15, totalizando R$ 15.000,00;*
 • Ago/15 – 360 títulos ao custo unitário de R$ 10,83, totalizando R$ 3.900,00;
 • Nov/15 – 1.000 títulos ao custo de R$ 6,53, totalizando R$ 6.531,00;

Os títulos são 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 desses certificados 
são regidas pelas determinações contidas na Instrução 401 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) 
que regulamenta a emissão dos títulos e as responsabilidades pelo acompanhamento das Operações 
Urbanas Consorciadas, além de indicar a forma de exercício dos direitos assegurados pelos CEPACs.

Esses títulos serão utilizados para aumento do potencial construtivo do edifício que irá abrigar a fa-
culdade de Engenharia, cujos terrenos já foram adquiridos pelo Instituto.

(*) Valor reclassificado em 2015 da rubrica do ativo imobilizado para a rubrica de Outras contas a Re-
ceber – Não circulante – CEPACS.

Critérios de constituição de provisão para créditos duvidosos

O Instituto manteve, no exercício de 2015, os mesmos critérios de anos anteriores, referentes à cons-
tituição da provisão para perdas na realização de créditos sobre os saldos vencidos. 

A movimentação de provisão para créditos duvidosos no período de 31/12/2014 a 31/12/2015 está 
representada a seguir:

Saldo em 31 de dezembro de 2014 (2.218) 

Estorno de provisão no exercício 40

Saldo em 31 de dezembro de 2015 (2.178)

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

2015 2014

A vencer 13.303 9.593

De 1 a 30 dias 1.077 1.315

De 1 a 180 dias 1.887 2.000

Mais de 180 dias 2.118 2.218

18.385 15.126

6. Bolsas restituíveis

2015 2014

Contas a receber Provisão Líquido Líquido

Bolsas restituíveis 13.620 (1.481) 12.139 9.800

Circulante 1.675 (182) 1.493 1.108

Não circulante 11.945 (1.299) 10.646 8.692

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 a conclusão de curso. Os pagamentos serão exigidos com atualização do IPCA. 

O Instituto, considerando a indexação dos pagamentos das dívidas pelos valores dos boletos vigen-
tes nas datas previstas de liquidação das obrigações, efetuou o cálculo do valor presente das parcelas 
de longo prazo, não tendo apurado diferenças significativas em relação aos valores atualmente regis-
trados, líquidos de provisão para realização. 

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

A movimentação de provisão para créditos duvidosos no período de 31/12/2014 a 31/12/2015 está 
representada a seguir:

Saldo em 31 de dezembro de 2014 (1.295) 

Provisão no exercício (186)

Saldo em 31 de dezembro de 2015 (1.481)
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31/12/2013 Aquisições Baixas transferências 31/12/2015

Custo

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)

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

Imobilizado líquido 105.570 14.714 (263) (14) 120.007

31/12/2014 Aquisições Baixas transferências 31/12/2015

Custo

Imobilizado em andamento 248 310 – (248) 310

Terrenos 26.898 21 – – 26.919

CEPAC – Título Mobiliário 15.000 – – (15.000) –

Móveis e utensílios 8.228 769 (481) – 8.516

Equipamentos de informática 10.871 1.160 (2.025) – 10.007

Máquinas e equipamento 11.101 1.248 (158) – 12.191

Biblioteca 2.470 139 (10) – 2.599

Instalações 12.430 – – – 12.430

Benfeitorias em imóveis de terceiros 53.246 1,735 – – 54.981

Bens recebidos em doação 7 3 – (10) –

140.499 5.386 (2.673) (15.258) 127.954

Depreciação

Móveis e utensílios (2.612) (766) 247 – (3.131)

Equipamentos de informática (6.879) (1.318) 1.994 – (6.203)

Máquinas e equipamento (1.782) (1.164) 54 – (2.892)

Biblioteca (1.109) (217) 6 – (1.320)

Instalações (4.962) (518) – – (5.480)

Benfeitorias em imóveis de terceiros (3.148) (2.284) – – (5.432)

Bens recebidos em doação – (2) – 2 –

(20.492) (6.268) 2.301 2 (24.457)

Imobilizado líquido 120.007 (883) (372) (15.256) 103.497

8. Imobilizado
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9. Fornecedores
2015 2014

Aluguel a pagar 1.697 1.554

Fornecedores nacionais – outros 2.834 2.217

4.531 3.771

2015 2014

Férias a pagar e encargos a recolher 5.141 5.067

INSS a recolher sobre folha de pagamento 1.353 1.163

IRRF sobre folha de pagamento 1.392 1.257

FGTS a recolher sobre folha de pagamento 492 437 

Provisão para prêmio a funcionários 316 633

Outras obrigações com pessoal 84 74

8.778 8.631

Refere-se aos pagamentos antecipados de cursos customizados e de pós-graduação que serão reco-
nhecidos no resultado do exercício, de acordo com o regime de competência, em função da efetiva pres-
tação dos serviços.

2015 2014

Clientes customizados 984 542

Cursos de pós-graduação 7.000 5.034

7.984 5.576

10. Salários, férias e encargos sociais a pagar

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

11. Serviços faturados não prestados – receita diferida

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, en-
quanto o Instituto vinculou um compromisso de ocupação contratual de longo prazo. Ficaram sob res-
ponsabilidade 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 quanto jurídicas. 

Em 2010 iniciaram-se as obras para construção da segunda torre do edifício-sede, na mesma mo-
dalidade de construção adotada na primeira fase, tendo esta sido entregue em junho de 2013. 

O período de locação da primeira torre iniciou em 1.º de dezembro de 2005, pelo prazo de 216 meses 
(18 anos), e foi modificado a partir da entrega da nova torre, em 1.º de junho de 2013, pelo prazo de 288 
meses –(24 anos), o mesmo da nova torre. A partir da necessidade de ampliar os espaços de salas 
de aula, o Instituto decidiu alugar os andares remanescentes do prédio que ocupa (respectivamente, 
do 9.º ao 12.º andar da nova torre), por meio de um contrato típico de aluguel, e não um build-to-suit. 
Nesse 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 build-to-suit de acordo com as orientações previstas no 
Pronunciamento Técnico CPC 06 (arrendamento mercantil) e, com base nessas análises, concluiu que o 
contrato é caracterizado como um arrendamento mercantil operacional, ou seja, os valores pagos a título 
de aluguel são reconhecidos no resultado por meio do método linear pelo prazo do arrendamento. 

Os arrendamentos operacionais serão pagos da seguinte forma:

2015

Menos de ano 15.025

Entre um e cinco anos 59.536

Mais de cinco anos 75.354

149.915

2014

Menos de ano 18.783

Entre um e cinco anos 105.895

Mais de cinco anos 303.594

428.272
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15. Receita operacional

17. Despesas gerais e administrativas

2015 2014

Receita bruta de serviços prestados

Mensalidade Graduação 73.527 64.381 

Clientes customizados 6.619 8.842

Pós-graduação 66.934 59.584 

Outras receitas operacionais 2.070 1.660

149.150 134.467 

Deduções

Serviços prestados cancelados – mensalidades (1.326) (1.792) 

Abatimentos concedidos sobre mensalidades (2.174) (1.975) 

Impostos (4.557) (4.568) 

(8.057) (8.335) 

Receita líquida total 141.093 126.132 

2015 2014

Despesa com pessoal (82.230)  (73.460)

Aluguel (18.985) (18.080) 

Materiais didáticos e outros (3.664) (4.173) 

(104.879) (95.713) 

2015 2014

Serviços de terceiros (14.114) (11.017) 

Divulgação e Marketing (6.826) (5.705) 

Manutenção e Conservação (5.283) (4.793) 

Serviços públicos (4.525) (2.922) 

Viagens e Estadias (1.412) (982) 

Custo com Refeição em cursos (671) (869) 

Reprografia (996) (739)

Materiais de consumo (646) (452)

Assinatura de periódicos (234) (240)

Despesas Judiciais e Legais (260) (127)

Outras despesas (2.001) (1.734) 

(36.968) (29.580) 

16. Custos de mão de obra de ensino e diretos

12. Provisões para contingências

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

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

Movimentação da provisão para contingência

2015

Reversão de 
provisão de 

contingências 2014

Trabalhistas 473 (113) 360

Total 473 (113) 360

 • trabalhistas – As provisões trabalhistas foram constituídas com base em opiniões dos 
consultores jurídicos do Instituto quanto à possibilidade de perda dos processos, considerando-
se, 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 pos-
sível, no montante de R$ 2.021,00 (R$ 2.740,00 em 2014), para os quais nenhuma provisão foi constituí-
da, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização.

13. Patrimônio líquido

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

Em uma eventual extinção do Instituto, o patrimônio remanescente será destinado à outra entidade 
sem fins lucrativos, com objeto social igual ou semelhante ao do Instituto, conforme indicado pela As-
sembleia 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. 

14. Partes relacionadas

O Instituto não possui partes relacionadas e os membros do Conselho de Administração e Fiscal da 
Associação não são remunerados.
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Exposição a risco de créditos
O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito. A exposição máxi-
ma do risco do crédito nas datas das demonstrações financeiras foi a seguinte:

 • Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras – a Política de Gestão Financeira e Riscos 
Corporativos determina que o Instituto avalie regularmente o risco associado ao seu fluxo de caixa, 
bem como propostas de mitigação de riscos. 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 consideradas de baixo risco de crédito.

 • Contas a receber de alunos e bolsas restituíveis – o risco de crédito é, principalmente, gerenciado 
pela renovação semestral das matrículas, momento em que os débitos são quitados e/ou 
renegociados. Não há concentração de risco de crédito no modelo de negócios, sendo a carteira 
pulverizada e formada principalmente por pessoas físicas. O Instituto possuía provisão para 
devedores duvidosos no montante de R$ 3.662,00, representativos de 11,16% do saldo 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 para cumprir com as obrigações associadas a seus 
passivos financeiros que sejam 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 e as aplicações financeiras de longo prazo em 31 de de-
zembro de 2015 superam o valor de passivo circulante em R$ 68.516,00 (R$ 53.893,00 em 2014). 

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

Nota 2015 2014

Caixa e equivalentes de caixa 4 87.068 73.623 

Aplicação financeira – parcela não circulante 4 5.334 -

Contas a receber 5 18.385  15.126

Bolsas restituíveis 6 13.620 11.095

Total 124.407 99.844

18. Outras receitas operacionais

19. Resultado financeiro

20. 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 a cada um dos riscos acima; os obje-
tivos do Instituto, suas políticas e seus processos de mensuração e gerenciamento de riscos; e geren-
ciamento 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 sobretudo 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 presta-
ção de serviços.

2015 2014

Doações e patrocínios 22.607 20.405

Outras receitas operacionais 896 2.358 

23.503 22.763

2015 2014

Receitas financeiras

Receitas de Aplicações Financeiras 13.027 7.995

Receita de multas e juros por atraso 896 795

Descontos obtidos 10 10

Receitas de multas por cancelamento 1.034 732 

Outras receitas financeiras 6 494 

14.973 10.026

Despesas financeiras

Despesas Bancárias (228) (274) 

Multa e Juros (108) (28) 

Outras Despesas Financeiras (111) (45) 

(447) (347) 
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21. Renúncia fiscal

Em atendimento à Interpretação ITG 2002 (R1) – entidade sem finalidade de lucros, aprovada pela re-
solução CFC n.º 1.409/12, o Instituto apresenta, abaixo, a relação de tributos objeto da renúncia fiscal:

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

Marcos de Barros Lisboa
Diretor Presidente

Rogerio Gutierrez
Diretor de Operações 

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

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:

31/12/2015  31/12/2014

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 87.068  87.068 73.623 73.623

Aplicações financeiras parcela não circulante 4 5.334 5.334 - -

92.402 92.402 73.623 73.623

Aplicações financeiras parcela não circulante

Bolsas restituíveis 5 18.385 18.385 15.126 15.126

Outras contas a receber 6 13.620 13.620 11.095 11.095

Bolsas restituíveis 7 28.559 28.559 2.118 2.118

60.564 60.564 28.339 28.339

Passivos mensurados pelo custo amortizado

Fornecedores 9 4.531 4.531 3.771 3.771

4.531 4.531 3.771 3.771

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 conforme segue:

 • Nível 1 – preços cotados (não ajustados) em mercados ativos, para ativos e passivos e idênticos;
 • Nível 2 – inputs, exceto preços cotados, incluídos 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 utili-
zando-se o método de avaliação do nível 2. 
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Opinion
In our opinion, the aforementioned financial statements present fairly, in all material respects, the fi-
nancial position of Institute, as of December 31, 2015, the performance of its operations and its cash 
flows for the year then ended, in accordance with the accounting practices adopted in Brazil.

São Paulo, February 5, 2016

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Marcos Antonio Boscolo
Accountant CRC 1SP198789/O-0

Financial statements 
at December 31, 2015 and 2014

To
Board Members of the
Insper Instituto de Ensino e Pesquisa
São Paulo – SP

We have examined the financial statements of Insper Instituto de Ensino e Pesquisa (“Institute”), 
comprising the balance sheet as of December 31, 2015 and the related statements of income, com-
prehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, as well as 
the summary of the significant accounting practices and other explanatory notes.

Responsibility of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in 
accordance with the accounting practices adopted in Brazil, as well as for the internal control as Ma-
nagement determined necessary to enable the preparation of these financial statements free from 
material misstatement, whether due to fraud or error.

Responsibility of the Independent auditors
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our auditing, carried 
out in accordance with the Brazilian auditing and international accounting standards. These standards 
require the fulfillment of ethical requirements by the auditors and that the audit be planned and per-
formed for the purpose of obtaining reasonable assurance that the financial statements are free of 
significant distortions.

An audit involves the carrying out of procedures selected to obtain evidence related to the amounts 
and disclosures presented in the financial statements. The procedures selected depend on the au-
ditor’s judgment, including an assessment of the risks of significant distortion in the financial state-
ments, regardless of whether the latter are caused by fraud or error. In this risk assessment, the audi-
tor considers relevant internal controls for the preparation and adequate presentation of the financial 
statements of the Institute, to plan the audit procedures that are appropriate in the circumstances, but 
not for purposes of expressing an opinion on the efficacy of these internal controls of the Institute. An 
audit also includes the evaluation of the adequacy of adopted accounting practices and reasonability 
of accounting estimates made by Management, as well as an assessment of the presentation of fi-
nancial statements taken as a whole.

We believe that the audit evidence obtained is sufficient and appropriate to support our opinion.
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Statement of income
Fiscal years ended December 31, 2015 and 2014
(In thousands of Brazilian Reais – R$)

Statement of comprehensive income
Fiscal years ended December 31, 2015 and 2014
(In thousands of Brazilian Reais – R$)

Statement of changes in net assets
Fiscal years ended December 31, 2015 and 2014
(In thousands of Brazilian Reais – R$)

Note 2015 2014

Operating revenue 15 141,093 126,132

Teaching labor costs and direct costs 16  (104,879)  (95,713)

Gross surplus  36,214  30,419 

OPERAtING ExPENSES

General and administrative expenses 17  (36,968)  (29,580)

Depreciation and amortization 8  (7,441)  (8,795)

Income (loss) with doubtful accounts 5 and 6  (146)  (488)

Other operating income 18  23,503  22,763 

Surplus before financial income (expenses)  15,162  14,319 

Financial income 19 14,973  10,026 

Financial expenses 19  (447)  (347)

Financial income, net  14,526  9,679 

Net income for the year  29,688  23,998 

Capital stock Bylaws reserve Retained surplus total

Balance on January 1, 2014  165,247  13,658  -  178,905

Surplus in the year  -  -  23,998  23,998

Balance on December 31, 2014  165,247  13,658  23,998  202,903

 Incorporation to the Social Patrimony  23,998  -  (23,998)  -

Surplus in the year  -  -  29,688  29,688

Balance on December 31, 2015  189,245  13,658  29,688  232,591 

2015 2014

Surplus in the year  29,688  23,998 

total comprehensive income  29,688  23,998 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

NON-CURRENt ASSEtS

Long-term assets    

Financial investments 4  5,334  – 

Refundable scholarships 6  10,646  8,692 

Other accounts receivable 7  26,241  526 

Property, plant and equipment 8  103,497  120,007 

Intangible Assets  941  1,724 

Deferred Assets  2,634  2,968 

 149,293  133,917 

 256,837  223,223 

NON-CURRENt LIABILItIES

Provision for contingencies 12  360  473 

 360  473 

SHAREHOLDER’ EQUItY

Net Assets 13  189,245  165,247 

Bylaws reserve  13,658  13,658 

Retained surplus  29,688  23,998 

 232,591  202,903 

 256,837  223,223 

Balance sheets on December 31, 2015 and 2014
(In thousands of Brazilian Reais – R$)

ASSEtS Note 2015 2014

Current assets    

Cash and cash equivalents 4  87,068  73,623 

Accounts receivable from students 5  16,207  12,908 

Refundable scholarships 6  1,493  1,108 

Other accounts receivable  2,317  1,592 

Prepaid expenses  459  75 

 107,544  89,306 

LIABILItIES Note 2015 2014

Current liabilities    

Trade accounts payable 9  4,531  3,771 

Salaries, vacation and social security payable 10  8,778  8,631 

Billed services not rendered – deferred revenue 11  7,984  5,576 

Taxes  548  434 

Other accounts payable  2,045  1,435 

 23,886  19,847
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Notes to the financial statements

1. Operational context
Insper is a private nonprofit organization engaged in education and knowledge generation in the fields 
of business administration, economics, law and engineering that explores the complementarities 
among these fields to add value to organizations and to society.

Initially established under the name Instituto Fiesole on October 20, 2003, which was changed to 
Instituto Veris on April 1, 2004, Insper was the successor of the operations of the São Paulo branch 
of Ibmec Educacional S.A. when it received, in the form of a donation, the remaining assets calculated 
based on the valuation report. 

In 2009, the School changed its name to Insper Instituto de Ensino e Pesquisa and remained a 
nonprofit institution.

Insper’s main educational activities include offering academic programs at the undergraduate and 
graduate levels and executive education programs. Its efforts in the areas of research and generating 
and disseminating knowledge include the activities of its Center for Public Policy, Strategy Center, Fi-
nance Center and Center for Entrepreneurship. The Institution has a university campus located at Rua 
Quatá, 300 in the Vila Olímpia district of São Paulo, SP. 

Over these years, Insper has sought to attain the highest standards of governance and quality in its 
activities. Insper has been accredited by the Association to Advance Collegiate Schools of Business 
(AACSB) since 2010 and is one of only two Brazilian institutions accredited by this association, which 
is the world’s leading accrediting body of business schools. The School’s MBA programs are also ac-
credited by the Association of MBAs (AMBA).

In 2014 Insper continued with the expansion project of its service area and launched more 15 clas-
srooms, 4 laboratories and 1 multipurpose room for the courses of Engineering and Executive Edu-
cation. With the opening of these spaces, the floors 4, 9, 10 and 11, today the total useful floor area 
exceeds 20,000 m2.

In October 2013, Insper filed a request at the Ministry of Justice to receive certification as a Federal Pu-
blic Interest Entity (Certificação de Entidade de Utilidade Pública Federal). The certification confers pres-
tige and credibility since it represents proof of official recognition of the services provided by the entity to 
society, and in September 25, 2014 the Ministry of Justice approved the title Federal Public Utility.

The Institution is exempt from income tax and social contribution tax, in accordance with the Federal 
Constitution and with Federal Law 9532/97, the latter establishing in its Article 15 that the Institute 
should cumulatively meet the following conditions to be entitled to such exemption:

(a) Does not compensate, in any form, its managers for the services rendered;
(b) Fully invests its resources in maintaining and developing its corporate purposes;
(c) Maintains complete recordkeeping of its revenues and expenses in books that adopt the formali-
ties and procedures required to ensure their accuracy;
(d) Maintains in good condition, for a period of five years as from their issue date, all documents that 
substantiate the origins of its revenues and the effective payment of its expenses, as well as the per-
formance of any other acts or transactions that change its equity position; and
(e) Files income tax returns on an annual basis.

In accordance with its formation as a nonprofit entity, all resources generated by Insper are invested in 
its purpose of teaching and education. 

(In thousands of Brazilian Reais)

Statement of cash flow – Indirect method
Fiscal years ended December 31, 2015 and 2014
(In thousands of Brazilian Reais – R$)

2015 2014

Cash flow from operations

Net income for the year  29,688  23,998

Adjusted by:

Depreciation and amortization  7,441  8,795 

Provision for contingencies  (113)  253 

Allowance for doubtful accounts  146  488 

 37,162  33,534

(Increase) / decrease in assets

Long-term marketable securities  (5,334)  – 

Accounts receivable and scholarships  (5,784)  (4,392)

Other accounts receivable  (11,825)  (1,017)

Increase / (decrease) in liabilities

Trade accounts payable  760  (316)

Payroll, vacation and bonus payable  147  647 

Other accounts payable  724  (391)

Services to be billed  2,408  1,300 

Net cash from operations  18,258  29,365

Net cash from financing activities

Acquisition of fixed and intangible assets  (4,813)  (22,394)

Net cash used in investing activities  (4,813)  (22,394)

Increase in cash and cash equivalents  13,445  6,971 

Statement of changes in cash and cash equivalents

At the beginning of the year  73,623  66,652 

At the end of the year  87,068  73,623 

Increase in cash and cash equivalents  13,445  6,971 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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b. Financial instruments

Non-derivative financial assets

The Institute recognizes receivables and deposits initially on the date of the transaction that originat-
ed them. All other financial assets are recognized initially on the date of the transaction in which the 
Institute becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

The Institute does not recognize a financial asset when the contractual rights to the cash flows of 
the asset expire or when it transfers the rights to the receipt of its contractual cash flows in a transac-
tion in which all the risks and benefits of ownership of the financial asset are essentially transferred. 
Any interests created or retained by the Institute in the financial assets are recognized as a separate 
asset or liability.

Financial assets and liabilities are set off and the net amount reported in the balance sheet when, 
and only when, the Institute has a legal right to set off the amounts and an intent exists to settle on a 
net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously. 

The Institute holds the following non-derivative financial assets: financial assets recorded at fair 
value through profit or loss and loans and receivables.

Financial assets recorded at fair value through profit or loss

A financial asset is classified at fair value through profit or loss if it is held for sale and is designated as 
such when initially recognized. Financial assets are stated at fair value through profit or loss if, and only 
if, the Institute manages these investments and makes investment and redemption decisions based 
on their fair value in accordance with the documented risk management and the investment strate-
gy of the Institute. Transaction costs, after initial recognition, are recognized through profit or loss as 
incurred. Financial assets recorded at fair value through profit or loss are measured at fair value and 
the changes in the fair value of these assets are recognized through profit or loss for the fiscal year. 

Loans and receivables 

Loans and Receivables are financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted 
on any active market. Such assets are initially recognized at fair value plus any directly attributable 
transaction costs. After their initial recognition, receivables are measured at amortized cost using the 
effective interest method, less any impairment losses. Receivables comprise cash and cash equiva-
lents, accounts receivable from students, refundable scholarships and other credits from the render-
ing of services.

Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents comprise the balances of cash, banks checking accounts and interest-bear-
ing bank deposits with original maturities of three months or less as from the contracting date that are 
subject to insignificant risk of change in value and are used to settle short-term obligations.

c. Non-derivative financial liabilities
The Institute recognizes debt securities issued and subordinated liabilities on the date on which they are 
originated. All other financial liabilities are recognized initially on the transaction date on which the Insti-
tute becomes a party to the contractual provisions of the instrument. The Institute writes-off a financial 
liability when its contractual obligations are discharged, canceled or expire. 

The Institute holds the following non-derivative financial liabilities: suppliers and other accounts payable. 
Such financial liabilities are initially recognized at fair value plus any directly attributable transaction 

costs. After their initial recognition, these financial liabilities are measured at amortized cost using the 
effective interest method.

2. Preparation basis 

a. Declaration of conformity (with the standards of the Accounting Pronouncements Committee – CPC)
The financial statements were prepared in accordance with the accounting practices adopted in Brazil. 

The issue of the financial statements was authorized by the Management on February 05, 2016. 

b. Measurement base
The financial statements were prepared based on historical cost, except for the financial instruments 
measured at fair value through profit or loss.

c. Functional currency and presentation currency
These financial statements are presented in Brazilian reais, which is the functional currency of the In-
stitute. All balances has been rounded to the nearest thousandth, except where stated otherwise.

d. Use of estimates and judgments
The preparation of the financial statements in accordance with CPC standards requires Management 
to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and 
the reported amounts of assets, liabilities, revenues and expenses. Actual results may differ from 
these estimates.

Estimates and assumptions are revised on a continuous basis. Revisions of accounting estimates 
are recognized in the period in which the estimates are revised and in any future periods affected. 

Information on the uncertainties involved in assumptions and estimates that pose a significant risk 
of resulting in a material adjustment within the subsequent fiscal year and critical judgments regar-
ding the accounting policies adopted that produce effects on the amounts recognized in the financial 
statements are included in the following notes: 

 • Determination of the useful life of property, plant and equipment (note 3h);
 • Determination of the adjustment of doubtful accounts (notes 5 and 6);
 • Determination of the provisions for contingencies (note 12). 
 • The actual results of transactions and information may differ from these estimates.

3. Main accounting policies

The accounting policies described in detail below have been consistently applied to the periods present-
ed in these financial statements.

a. transactions in foreign currency
Monetary assets and liabilities denominated and calculated in foreign currencies at the reporting date 
are retranslated to the functional currency at the exchange rate on that date. Non-monetary assets 
and liabilities that are measured at fair value in foreign currencies are retranslated to the functional 
currency at the exchange rate on the date when the fair value was determined. Non-monetary items 
that are measured based on historical cost in a foreign currency are translated at the exchange rate 
at the transaction date. Differences in foreign currencies resulting from the conversion are generally 
recognized in income.
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The amortization and depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at the end of 
the fiscal year and any adjustments are recognized as changes in accounting estimates.

Leases 

Payments for operating leases are charged to income on a straight-line basis over the lease period. 
The lease incentives received are recognized as an integral part of total lease expenses over the lease 
agreement period. 

i. Intangible assets
Intangible assets refer mostly to investments in the software and computer application systems of 
the Institute. These assets are amortized on a straight-line basis for a period of five years.

j. Impairment testing
Management reviews annually the net carrying value of assets in order to assess events or changes 
in economic, operating, or technological circumstances that could indicate deterioration or impair-
ment. When such evidence is detected and the net carrying value exceeds the recoverable value, the 
asset is adjusted for deterioration by adjusting the net carrying value to the recoverable value.

k. Impairment

Financial assets

The Institute assesses property, plant and equipment assets when there is objective evidence of im-
pairment loss. 

An asset is impaired if there is objective evidence that a loss event has occurred after the initial 
recognition of the asset and that such loss event had a negative effect on projected future cash flows 
that can be reliably estimated.

Objective evidence that financial assets have been impaired may include default or delinquency by 
a debtor, the restructuring of the amount owed to the Institute under conditions that the Institute 
would not consider in other transactions, indications that the debtor or issuer will file for bankruptcy 
or the disappearance of an active market for a security. 

When applying impairment testing, the carrying value of an asset or cash generating unit is compa-
red to its recoverable value. The recoverable value is the higher of the net sales value of an asset and 
its value in use. Considering the particularities of the Institute’s assets, the recoverable value used for 
impairment testing is the value in use, except when otherwise stated. This value in use is estimated 
based on the present value of future cash flows based on the best estimates of the Institute. 

Machinery and equipment 10 years

Furniture and fixtures 10 years

IT equipment 5 years

Library 10 years

Facilities 24 years

Leasehold improvements 24 years

Derivative financial instruments

As of December 31, 2015 and 2014, the Institute held no transactions involving derivative financial 
instruments, including hedge transactions.

d. Accounts receivable from students 
Represent basically the monthly tuition fees billed but not received and the agreements entered into 
with students with overdue monthly tuition fees. 

The provision for doubtful accounts was accrued in an amount considered sufficient by Manage-
ment to cover any losses from the realization of monthly tuition fees, negotiations receivable and 
other assets receivable and is calculated taking into consideration the historical recovery rates of the 
different types of receivables. These rates are reviewed on a semiannual basis to better estimate the 
measurement of these amounts.

e. Current and non-current liabilities
Current and non-current liabilities are stated at known or determinable amounts plus, when applica-
ble, the corresponding charges, monetary variation and/or currency translation gains or losses in-
curred through the balance sheet base date.

f. Services billed and not rendered – Deferred revenue 
As common practice in the business and market of the Institute, the billing and payment of custom 
programs and graduate programs are made in advance. Consequently, monthly tuition fees referring 
to subsequent periods and received in advance in the current fiscal year by the Institute are recog-
nized as deferred revenues in current liabilities and are recognized on an accrual basis through profit 
or loss for the fiscal year. 

g. Provisions
A provision is recognized on the balance sheet when the Institute has a legal liability or one created 
as a result of a past event and it is likely that economic resources will be required to settle the liability. 
Provisions are recorded based on the best estimates of the risk involved.

h. Property, plant and equipment

Recognition and measurement 

Property, plant and equipment items are stated at historical acquisition or construction cost, net of 
accumulated depreciation and impairment losses. 

Gains and losses on the disposal of property, plant and equipment item are determined by compa-
ring the proceeds from the disposal with the carrying value of property, plant and equipment and are 
recognized in “other operating income/expenses” on the statement of income.

Amortization and depreciation

Leasehold improvements are amortized based on the duration of the lease agreement of 24 years.
Depreciation is calculated by applying the straight-line method to the depreciable amount, which is the 

acquisition cost of an asset, less its residual value over its estimated useful life.
The useful life estimates adopted for the current and comparison periods are as follows:

| panorama 2015 | carta do presidente | carta do conselho | engajamento | mercado de trabalho | pesquisa | cátedras | produção acadêmica |  

| novos cursos | novas contratações | internacionalização | portfólio | conhecimento | comunidade alumni | fundo de bolsas | responsabilidade social | 

| repercussão na mídia | indicadores | demonstrações financeiras | financial statements |



7978

4. Cash and cash equivalents

2015 2014

Cash and Banks    

Caixa   10 3

Itaú-Unibanco   57 -

Santander   - 81

Bradesco   2 14

69 98

Marketable securities Yield Maturity 2015 2014

Itaú-Unibanco Investment fund without maturity 43,300 27,068

Santander Investment fund without maturity 6,315 5,175

Santander Compromissed May 2016 17,750 15,480

Bradesco Automatic investments without maturity 997 806

Bradesco Investment fund without maturity 18,637 73,525

  86,999 73,623 

  87,068 73,623

Cash and cash equivalents   

Tesouro Nacional IPCA August 2018 5,334 -

  92,402 73,623 

These are highly liquid short-term investments that are readily convertible into known cash amounts 
and made in low-risk instruments. In September 2015 Insper acquire NTN-B maturing 08/15/2018 
which were classified as non-current. 

Funds classified as cash and cash equivalents basically comprise financial investments, which are 
remunerated at 100% to 105% of the CDI interbank overnight rate (99,5% to 104% of the CDI in 2014) 
and which the Institute contracts from prime financial institutions. 

5. Accounts receivable from students

2015 2014

Monthly tuition fees 13,822 13,948 

Trade accounts receivable from custom programs 4,563 1,178 

18,385 15,126

Provision for doubtful accounts  (2,178) (2,218) 

16,207 12,908 

Non-financial assets

The carrying values of the non-financial assets of the Institute are reviewed at each reporting date 
of the financial statements to determine if there are any indications of impairment. If such indication 
exists, the recoverable value of the asset is determined. In fiscal year 2014, there was no indication of 
impairment losses on non-financial assets.

l. Short-term employee benefits
Obligations for short-term employee benefits are measured on a non-discounted basis and incurred 
as expenses as the related service is rendered.

The liability is recognized at the amount expected to be paid if the Institute has a legal or constructi-
ve obligation to pay this amount as a result of prior service rendered by the employee and the obliga-
tion can be reliably estimated.

m. Revenue from services
Revenues are formed primarily by the monthly tuition fees charged for the post-secondary aca-
demic programs (undergraduate and graduate), the monthly tuition fees charged for post-secondary 
non-degree and extension programs, the fees charged for other education services rendered and the 
registration fees charged for admissions examinations. Revenues are booked in the month in which 
the services are rendered.

n. Revenue from donations
Revenues from donations are funds received from third parties and are booked in the month in which 
they are effectively received. 

o. Financial income and expenses
Financial income comprises interest income on cash investments and the interest on accounts re-
ceivable arising from the renegotiation of monthly tuition fees. Interest income is recognized through 
profit or loss by the effective interest method.

Financial expenses comprise expenses with banking services, fines and interest.

p. Present value adjustment of assets and liabilities
The Institute does not significantly adopt the use of transactions involving installment sales with set 
amounts. Therefore, the balances of the rights and obligations are measured at the close of the fiscal 
year at amounts similar to the respective present values.

q. Calculation of surplus
The revenues, costs and expenses of the operations are recognized on an accrual basis.

The revenues are recognized in accordance with the rendering of services when their value can be 
measured reliably, net of discounts, credits, deductions and estimated potential disallowances. Reve-
nue is not recognized if there is any significant uncertainty with regard to its realization.

r. Revenues from volunteer work 
Revenues from volunteer work are measured at their fair value taking into consideration the amou-

nts that the Organization would have to pay if it were to contract such services in a similar market. 
On 31 December 2015 the Institute recorded income and expenses related to volunteer work despite 
having no material effect on the financial statements the amount of R$ 79.
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The provision for losses on the realization of refundable scholarships was determined based on his-
torical losses in the last three years, The provision for doubtful accounts accrued in the year amounted 
to R$1,295 (R$1,793 in 2013).

The balances recognized in non-current assets have the following maturity schedule:

2015

2017 1,981

2018 1,944

2019 1,891

2020 1,756

2021 1,501

After 2021 2,872

 11,945

7. Other accounts receivable

2015 2014

Judicial deposit 115 59

Special Financing Agreement 695 467

CEPACs 25,431 -

26,241 526

CEPAC
Insper acquired in the financial market 3,360 titles CEPAC (Potential Certificates Additional Construc-
tion) to a total amount of R $ 25.431 as follows:

 • December 13 – 2000 bonds at a unit cost of R$ 8
 • August 15 – 360 bonds at a unit cost of R$ 11
 • November 15 – 1.000 bonds at a unit cost of R$ 7

The bonds are issued by the City of São Paulo and used as a means of Additional Urban law grant to 
pay within the period of Operation Urban Consortium Faria Lima. Each certificate has its equivalent 
in reais to each m2 for use in additional area of construction or modification of uses and parameters 
of land and or project. The emission of these certificates are governed by the provisions contained in 
Instruction 401 of CVM (Brazilian Securities Commission) which regulates the issue of the securities, 
the responsibilities for monitoring the Urban Operations Consortium and indicates how to exercise 
the rights guaranteed by CEPAC.These securities will be used for expanding construction potential of 
the building that will house the engineering school, whose lands have been acquired by the Institute.

Criteria for accruing the provision for doubtful accounts

In 2015, the Institute maintained the same criteria as in prior years for recognizing the provisioning for 
losses on the realization of credits on overdue balances.

The changes in the provision for doubtful accounts in the period from December 31, 2014 to Decem-
ber 31, 2015 are presented below:

Balance on December 31, 2014 (2,218) 

Reversal of the provision in the fiscal year 40

Balance on December 31, 2015 (2,178)

The aging list of maturity dates for the amounts receivable are as follows: 

2015 2014

Falling due 13,303 9,593

Overdue 1 to 30 days 1,077 1,315

Overdue 31 to 180 days 1,887 2,000

Overdue more than 181 days 2,118 2,218

18,385 15,126

6. Refundable scholarships
2015 2014

Accounts  
receivable

Provision Net Net

Refundable scholarships 13,620 (1,481) 12,139 9,800

Current 1,675 (182) 1,493 1,108

Non-current 11,945 (1,299) 10,646 8,692

Refundable scholarships refer to scholarships granted to active students who assumed a commit-
ment to repay the monthly tuition fees financed by the Institute within an average term of 5 years 
beginning one year after the conclusion of the academic program, The repayments are restated by 
the IPCA consumer price index. 

The Institute, based on the indexation of debt payments by the payment slip values prevailing on the 
settlement dates of the obligations, calculated the present value of long-term installments and did 
not observe any significant differences from the amounts currently recognized, net of the provision 
for realization. 

As provided for in the bylaws of the Institute, scholarships are granted to talented young students 
who present good academic records and proven low income and who opt to study in an undergradu-
ate program offered by Institute. 

The changes in the provision for doubtful accounts in the period from December 31, 2014 to Decem-
ber 31, 2015 are presented below:

Balance on December 31, 2014 (1,295) 

Provision in the fiscal year (186)

Balance on December 31, 2015 (1,481)
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12/31/2013 Acquisitions Write-offs transfers 12/31/2014

Cost

Construction in progress 2,338 12,359 – (14,450) 248

Land 26,925 103 (130) – 26,898

Certificates of Additional Construction  
Potential (CEPACs)

15,000 – – – 15,000

Furniture and fixtures 5,006 2,206 – 1,017 8,228

IT equipment 7,660 458 – 2,753 10,871

Machinery and equipment 8,565 2,271 (135) 400 11,101

Library 2,138 331 – – 2,470

Facilities 12,973 – – (543) 12,430

Leasehold improvements 37,911 4,522 – 10,814 53,246

Goods received as donations – 7 – – 7

118,516 22,257 (265) (9) 140,499

Depreciation

Furniture and fixtures (1,972) (639) – (1) (2,612)

IT equipment (3,567) (3,311) – (1) (6,879)

Machinery and equipment (824) (960) 2 – (1,782)

Library (885) (224) – – (1,109)

Facilities (4,448) (515) – (1) (4,962)

Leasehold improvements (1,250) (1,894) – (4) (3,148)

(12,946) (7,543) 2 (5) (20,492)

Property, plant and equipment, net 105,570 14,714 (263) (14) 120,007

12/31/2014 Acquisitions Write-offs transfers 12/31/2015

Cost

Construction in progress 248 310 – (248) 310

Land 26,898 21 – – 26,919

Certificates of Additional Construction  
Potential (CEPACs)

15,000 – – (15,000) –

Furniture and fixtures 8,228 769 (481) – 8,516

IT equipment 10,871 1,160 (2,025) – 10,007

Machinery and equipment 11,101 1,248 (158) – 12,191

Library 2,470 139 (10) – 2,599

Facilities 12,430 – – – 12,430

Leasehold improvements 53,246 1,735 – – 54,981

Goods received as donations 7 3 – (10) –

140,499 5,386 (2,673) (15,258) 127,954

Depreciation

Furniture and fixtures (2,612) (766) 247 – (3,131)

IT equipment (6,879) (1,318) 1,994 – (6,203)

Machinery and equipment (1,782) (1,164) 54 – (2,892)

Library (1,109) (217) 6 – (1,320)

Facilities (4,962) (518) – – (5,480)

Leasehold improvements (3,148) (2,284) – – (5,432)

Goods received as donations – (2) – 2 –

(20,492) (6,268) 2,301 2 (24,457)

Property, plant and equipment, net 120,007 (883) (372) (15,256) 103,497

8. Property, plant and equipment
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9. trade accounts payable
2015 2014

Rental payable 1,697 1,554 

Domestic trade accounts payable – other 2,834 2,217 

4,531 3,771 

2015 2014

Vacation and charges payable 5,141 5,067 

INSS charges on payroll 1,353 1,163 

Withholding income tax on payroll 1,392 1,257 

FGTS charges on payroll 492 437 

Provision for employee bonus 316 633

Other personnel liabilities 84 74 

8,778 8,631 

Refer to the advance payments made for custom programs and graduate programs that will be recognized 
through profit or loss for the fiscal year on an accrual basis upon the effective rendering of services.

2015 2014

Custom program clients 984 542 

Graduate programs 7,000 5,034 

7,984 5,576

10. Salaries, vacations and social security payable

These obligations refer basically to short-term liabilities with the employees of the Institute.

11. Billed services not rendered – deferred revenue

Build-to-suit agreement 
In 2006, the Institute entered into a build-to-suit agreement. This type of agreement provides for the 
construction of a building customized to the specific needs of a user, in this case the Institute, which 
will occupy the property for the period of the agreement, which initially was 18 years and in 2013 was 
revised to 24 years, The investors made a capital injection for the construction project and will remain 
the owners of the building, while the Institute assumed a commitment to occupy the building through 
a long-term agreement, The Institute became responsible for paying all costs related to occupying the 
building (fitting-out), such as internal layout, which are classified above as leasehold improvements, 
furniture and equipment, These costs were supported almost entirely by donations made by third par-
ties, which included both individuals and legal entities. 

In 2010, construction began on the second tower of the head office under the same type of cons-
truction adopted for the first phase, which was delivered in June 2013. 

The lease period for the first tower of 216 months (18 years) began on December 1, 2005 and, with 
the delivery of the new tower on June 1, 2013, was amended to 288 months (24 years), which is the 
same period as the new tower, Given the need to expand its space for classrooms, the Institute deci-
ded to lease the remaining floors of the building that it occupies (i,e,, the 9th to 12th floors of the new 
tower), which is a typical lease agreement and not a build-to-suit agreement, In this context, the Insti-
tute assumed responsibility to lease the entire building and now has more than 20,000 square meters 
of floor space for its teaching and research activities.

The Institute effected calculations for the build-to-suit agreement based on the instructions in CPC 
06 – Leasing and based on these analyses concluded that the agreement is characterized as an ope-
rational lease agreement, i,e,, the amounts paid as rent are recognized through profit or loss using the 
straight-line method over the lease period. 

The operational lease will be paid as follows:

2015

Under one year 15,025

One to five years 59,536

Over five years 75,354

149,915

2014

Under one year 18,783

One to five years 105,895

Over five years 303,594

428,272
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15. Operating revenue

17. General and administrative expenses

2015 2014

Gross service revenue

Undergraduate tuition fees 73,527 64,381 

Custom programs 6,619 8,842 

Graduate programs 66,934 59,584 

Other operating revenues 2,070 1,660 

149,150 134,467 

Deductions

Canceled services – monthly tuition fees (1,326) (1,792) 

Discount on monthly tuition fees (2,174) (1,975) 

Taxes (4,557) (4,568) 

(8,057) (8,335) 

total net revenue 141,093 126,132 

2015 2014

Personnel expenses  (82,230)  (73,460)

Rent (18,985) (18,080) 

Teaching materials and other (3,664) (4,173) 

(104,879) (95,713) 

2015 2014

Outsourced services (14,114) (11,017) 

Advertising and marketing (6,826) (5,705) 

Maintenance and conservation (5,283) (4,793) 

Utilities (4,525) (2,922) 

Travel and accommodation (1,412) (982) 

Costs with meals in programs (671) (869) 

Reprographics (996) (739)

Materials consumption (646) (452)

Subscriptions to periodicals (234) (240)

Judicial and Legal Expenses (260) (127)

Other expenses (2,001) (1,734) 

(36,968) (29,580) 

16. teaching labor costs and direct costs

12. Provision for contingencies

The Institute is party to lawsuits and administrative proceedings in various courts arising from the nor-
mal course of its operations that involve matters of a labor and civil nature and other issues.

Management, based on information from its legal advisors, on analysis of pending legal matters and, 
in the case of labor claims, on prior expectations with regard to the amounts claimed, has accrued 
provisions in amounts deemed sufficient to cover the estimated losses from pending lawsuits and 
proceedings, as follows:

Changes in the provision for contingencies

2015

Additions to the 
provision for 

contingencies 2014

Labor 473 (113) 360

Total 473 (113) 360

 • Labor – provisions were accrued based on the opinions of the legal advisors of the Institute 
regarding the probability of losing the lawsuits, which also considered the amounts already 
deposited into court, with no losses expected upon the closure of these lawsuits other than 
the amounts already provisioned. The Institute adopts mechanisms for evaluating the amounts 
indicated by its legal advisors.

There are other labor lawsuits whose risk of loss has been assessed by the legal advisors as possi-
ble in the amount of R$ 2,021 (R$ 2,740 in 2014) for which no provisions were accrued, since they are 
not required by the accounting practices adopted in Brazil. 

13. Shareholders’ equity

Revenues from donations and cost contributions received by the Institute are fully invested in its ac-
tivities, as mentioned in note 1.

In the event of the dissolution of the Institute, its remaining assets will be assigned to another 
nonprofit entity with an identical or similar purpose, as indicated by the Meeting of Shareholders (Ar-
ticle 45 of the Bylaws). 

In accordance with the bylaws, the profit or loss for the fiscal year will be retained for investment in 
developing the purpose and activities of the Institute, with the following expressly prohibited: (i) the 
distribution of profits for any reason, and (ii) the attribution of a share in the profit to the members of 
the Board of Directors.

14. Related party transactions

The Institute has no related parties and the members of the board of directors and of the board of 
auditors do not receive compensation.

| panorama 2015 | carta do presidente | carta do conselho | engajamento | mercado de trabalho | pesquisa | cátedras | produção acadêmica |  

| novos cursos | novas contratações | internacionalização | portfólio | conhecimento | comunidade alumni | fundo de bolsas | responsabilidade social | 

| repercussão na mídia | indicadores | demonstrações financeiras | financial statements |



8988

Exposure to credit risk
The maximum credit exposure is represented by the carrying values of the financial assets, The max-
imum credit risk exposure on the date of the financial statements was: 

 • Cash and cash equivalents and financial investments – The Financial Management and Corporate 
Risks Policy establishes that the Institute must regularly assess the risks associated with its cash 
flow as well as proposals to mitigate these risks, Risk mitigation strategies are executed with the 
purpose of reducing the risks related to the fulfillment of the commitments undertaken by the 
Institute, The Institute holds financial investments in short- and long-term fixed-rate securities 
contracted from traditional financial institutions and considered to be low-risk.

 • Accounts receivable from students and refundable scholarships – Credit risk is mainly managed 
on the occasion of the semiannual re-enrollments, when debits are settled and/or renegotiated, 
There is no concentration of credit risk in the business model, with the client portfolio highly 
dispersed and formed primarily by individuals, The Institute has accrued a provision for doubtful 
accounts amounting to R$3,662, which corresponds to 11,16% of the outstanding balance of 
accounts receivable from students and refundable scholarships in order to cover this credit risk.

b. Liquidity risk
Is the risk of the Institute encountering difficulties in fulfilling the obligations associated with its finan-
cial liabilities, which are settled with payments in cash or with other financial assets, The approach of 
the Institute in managing its liquidity is to guarantee as much as possible that it always has sufficient 
liquidity to fulfill its obligations upon maturity, under both normal and stress conditions, without caus-
ing unacceptable losses or posing the risk of adversely affecting the reputation of the Institute.

The balances of cash and cash equivalents on December 31, 2015 exceeded the value of current 
liabilities by R$ 68,516 (R$ 53,893 in 2014).

c. Fair value estimate
The Institute discloses its assets and liabilities at fair value, based on the relevant accounting pro-
nouncements that define fair value and the structure for determining fair value, which refer to the 
evaluation criteria and practices and require certain disclosures about fair value.

Note 2015 2014

Cash and cash equivalents 4 87,068 73,623 

Financial Investments – no-current 4 5,334 –

Accounts receivable 5 18,385 15,126 

Refundable scholarships 6 13,620 11,095

Total 124,407 99,844 

18. Other operating income

19. Financial income (expense)

20. Financial instruments

Management of financial risks

Overview
The Institute is exposed to the following risks arising from financial instruments:

 • Credit risk;
 • Liquidity risk,

This note presents information on the exposure of the Institute to each of the aforementioned risks, 
the objectives of the Institute, and the policies and processes for measuring and managing the risks 
and capital of the Institute.

The Institute is exposed to the following risks arising from the use of financial instruments:

a. Credit risk
Credit risk is the risk of the Institute incurring a financial loss if a debtor or counterparty to a finan-
cial instrument fails to fulfill its contractual obligations, which arise primarily from the trade accounts 
receivable of the Institute, which are represented mainly by cash and cash equivalents, financial in-
vestments, accounts receivable from students, refundable scholarships and others credits from the 
rendering of services.

2015 2014

Donations and sponsorships 22,607 20,405 

Other operating revenues 896 2,358 

23,503 22,763 

2015 2014

Financial income

Interest income 13,027 7,995 

Income from fines and interest on arrears 896 795 

Discounts received 10 10 

Income from cancelation fees 1,034 732 

Other financial income 6 494

14,973 10,026

Financial expenses

Bank expenses (228) (274) 

Fines and interest expenses (108) (28) 

Other financial expenses (111) (45) 

(447) (347) 
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21. tax breaks

In accordance with ITG 2002 (R1) – Nonprofit organizations approved by CFC Resolution 1,409/12, the 
Institute provides below the list of taxes object of tax relief: 

(a) Taxes levied on the revenue from its undergraduate and graduated operations, excluding the 
custom program operations (ISS service tax 5%)
(b) Taxes levied on its surplus in the fiscal year (IRPJ corporate income tax and CSSL social 
contribution tax 34%)

Marcos de Barros Lisboa
President

Rogerio Gutierrez
Director of operations

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

c.1 Fair value versus carrying value
The fair value of the financial assets and liabilities together with the carrying values presented in the 
financial statements are as follows:

12/31/2015 12/31/2014

Note
Carrying 

value
Fair value

Carrying 
value

Fair value

Assets measured at fair value

Financial assets recorded at fair value 
through profit or loss

Cash and cash equivalents 4 87,067 87,067 73,623 73,623 

Financial Investments – no-current 4 5,334 5,334 - -

92,402 92,402 73,623 73,623 

Assets measured at amortized cost

Accounts receivable from students 5 18,385 18,385 15,126 15,126

Refundable scholarships 6 13,620 13,620 11,095 11,095 

Other accounts receivable 7 28,559 28,559 2,118 2,118 

60,564 60,564 28,339 28,339

Liabilities measured at amortized cost

Trade accounts payable 9 4,531 4,531 3,771 3,771 

4,531 4,531 3,771 3,771 

c.2 Fair value hierarchy
The following table presents the financial instruments recorded at fair value using the valuation method.

The different levels were defined as follows:

 • Level 1 – Prices quoted (not adjusted) in active markets for identical assets and liabilities;
 • Level 2 – Inputs, except for quoted prices, included in Level 1 that are observable for assets or 

liabilities either directly (prices) or indirectly (derived from prices);
 • Level 3 – Assumptions for assets or liabilities that are not based on observable market data (non-

observable inputs).

All financial instruments recorded or disclosed at fair value were measured using the Level 2 valuation 
method.
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