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Total
Total

Panorama Insper Insper overview

8.862

Graduação

1.845
1.904

Undergraduate

Somos uma instituição independente, sem fins lucrativos, que reverte todo
o resultado operacional para a realização de nossa missão.
We are an independent, nonprofit institution of higher learning and research that
reinvests its entire operating surplus back into the execution of its mission.

Certificates

1.503
1.400

Certificates

MBAs

987
963

MBAs

543 eventos
em 2016

104
18

Insper Direito

717
733

Insper Law

Mestrados Profissionais
Professional Masters

events

Doutorado
Doctoral

225
221
23
11

Educação Executiva (Abertos)

531 eventos
em 2015

Executive Education (open-enrollment)

2.123

Educação Executiva (Customizados)
2016

2015

Números Gerais Key Numbers

Scholarship students

Centros de Pesquisa e Conhecimento
Knowlodge and Research Centers
Centro de Empreendedorismo (CEMP) Center for Entrepreneurship
Centro de Finanças (CeFi) Center for Finance
Centro de Estudos em Negócios (CENeg) Center for Business Studies
Centro de Políticas Públicas (CPP) Center for Public Policy
Centro de Liderança e Inovação (CLI) Center for Leadership & Innovation

Alumni
Alumni

13.156

Organizações Estudantis
Student organizations
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Seguidores nas redes
Followers on social networks

344.793

Visitas no Site
Website visitors

3.036.126
2016

•

2016: 116 publicações (89 artigos, 19 capítulos de livros e 8 livros)
116 publications (89 papers, 19 book chapters and 8 books)
2015: 124 publicações (76 artigos, 43 capítulos de livros e 5 livros)
124 publications (76 papers, 43 book chapters and 5 books)

•
•
•

AACSB International
AMBA Association of MBAs
Anamba National Association of MBAs

Captação de Recursos Funding

2015

2016

Fundo de Bolsas ADM e ECO
ADM & ECO Scholarship Fund

R$ 2,978 milhões

R$ 4,645 milhões

R$ 2.978 million

R$ 4.645 million

Fundo de Bolsas Engenharias
Engineering Scholarship Fund

R$ 1,311 milhão

R$ 4,357 milhões

R$ 1.311 million

R$ 4.357 million

Projetos Acadêmicos
Academic Projects
Engenharia
Engineering
Centro de Políticas Públicas
Center for Public Policy

19

área do campus
= 30 mil m2
campus area: 30,000 m2

461.411

3.864.676

R$ 16,816 milhões

R$ 17,886 milhões

R$ 16.816 million

R$ 17.886 million

R$ 1,559 milhão

R$ 3,049 milhões

R$ 1.559 million

R$ 3.049 million

5.899

matérias publicadas
na imprensa em 2016
5,899 articles published in media

4.588

matérias publicadas
na imprensa em 2015
4,588 articles
published in media

Sustentabilidade financeira

Certificações
Accreditations

15.238

2015

Produção Acadêmica
Academic Production
•

214

Impacto na sociedade

•
•
•
•
•

178

Atração de talentos

Bolsistas

2.719

1.378
1.489

Executive Education (custom)

events

Difusão de conhecimento

APF
Advanced Program in Finance

9.501

Formação de gente

Alunos Students

INÍCIO

RELATÓRIO ANUAL 2016

Formação de gente

Carta do Presidente

built-up area by 50%, should be ready within two years. This will give us
more study and laboratory space and new common areas to encourage
integration and explore the complementarities in our fields of study.
We also launched our Ombudsman, an open and structured communication channel for receiving complaints, suggestions or compliments
from all internal and external stakeholders.
In September, we reorganized the executive team, with the arrival of
Renata Biselli to head the Institutional Development Department, and
promoted Carolina da Costa and Roberto Pedote to vice-president positions, which effectively renewed our management structure. We also
promoted Guy Cliquet, Silvia Bassaglia and Silvio Laban to executive
coordinators of Graduate Programs, of Facilities, Assets & Resources
and of Marketing & Content, respectively.
The challenges don’t stop there: guided by the five strategic dimensions that structure this report (People development, Knowledge dissemination, Attracting talent, Impact on society and Financial sustainability), we want to continue making headway on our priority projects
for the coming years. I take this opportunity to extend my deep appreciation to all the people who support us and help make Insper a leading
center in teaching and knowledge in Brazil.

Sincerely,
Marcos de Barros Lisboa

7

Sustentabilidade financeira

Insper continued to advance in 2016. The year was marked by further
expansion of the Scholarship Program, new developments at our research centers and in our contribution to public debate, the ongoing
consolidation of our Engineering School and other important initiatives,
such as in learning management.
In 2004, we created the Scholarship Program for students whose
household income is insufficient to cover the tuition costs of our programs. At first, openings for scholarship students were not even fully
filled and, as of 2013, our full scholarships no longer had to be repaid.
Last year, we granted 214 scholarships (136 partial and 78 full), which
represents growth of 22.2% on 2015. For the Scholarship Fund, 2016
was a particularly important year, with donations of R$4.6 million, or
50% more than in 2015.
Soon, we will inaugurate a new dormitory for scholarship students
who do not reside in São Paulo. The Brava Foundation ceded to us the
right to use the building, which is located a few blocks from Insper and
will be completely renovated, with inauguration planned for 2017.
Since 2013, we have hired researchers focusing on topics of relevance
to Brazil, seeking to strengthen our role as an apolitical and open forum
that fosters fundamental debate in the country. In 2016, we created the
Center for Leadership and Innovation, reformulated the Center for Business Studies and the Center for Entrepreneurship, launched new endowed chairs (Chafi Haddad, Unibanco Institute and Escolhas Institute
Economic & Environmental) and furthered pluralistic and apolitical debate by organizing over 130 events linked to the production of knowledge.
Other accomplishments include developing a new career path for fulltime professors and encouraging greater student involvement in the
school, with the year ending with 19 student organizations, five more
than in 2015, which engaged 520 students in a wide range of projects.
In terms of international accreditation, we received the team from
EFMD, part of our process for accreditation by the European Quality
Improvement System (EQUIS). EQUIS is a seal of international quality
for institutions that meet the organization’s global standards, and Insper’s pursuit of this accreditation is part of its ongoing commitment to
excellence and internationalization. The visit already has allowed us to
identify opportunities for improving certain areas of our school.
In the second semester, we received approval from the City of São
Paulo for the project to build a new Insper campus adjacent to the existing one. The new 15,000-square-meter building, which will expand our

Impacto na sociedade

Atenciosamente,
Marcos de Barros Lisboa

Letter from the President

Atração de talentos
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lity Improvement System) a que nos submetemos. A acreditação é uma espécie de selo de qualidade internacional, para
instituições que cumprem o padrão global exigido pela rede,
e representa nosso compromisso continuado com a excelência e a internacionalização. A visita já nos permitiu identificar
oportunidades de melhoria em algumas áreas da escola.
No segundo semestre, recebemos a aprovação, por parte
da Prefeitura de São Paulo, do projeto do novo campus Insper,
vizinho ao atual. O novo prédio, com 15 mil m2, aumentará em
50% nossa área útil e deve ficar pronto em dois anos. Será
mais um espaço de estudos, convivência, laboratórios, com
o objetivo de estimular a integração e explorar a complementaridade das áreas de ensino.
Também lançamos a Ouvidoria, um canal de comunicação
aberto e estruturado para receber reclamações, sugestões
ou elogios de todos os nossos públicos, internos e externos.
Em setembro, reorganizamos o corpo diretivo, com a chegada de Renata Biselli, à frente da Diretoria de Desenvolvimento
Institucional, e a promoção de Carolina da Costa e Roberto Pedote a vice-presidentes, consolidando uma nova estrutura de
gestão. Também promovemos Guy Cliquet, Silvia Bassaglia e
Silvio Laban a coordenadores executivos da Pós-graduação
Lato Sensu, do setor de Patrimônio e do setor de Marketing e
Conteúdo, respectivamente.
Os desafios não param por aí: com base nos cinco eixos
estratégicos que norteiam este relatório – Formação de
gente, Difusão de conhecimento, Atração de talentos, Impacto na sociedade, Sustentabilidade financeira –, queremos continuar avançando nos projetos prioritários para os
próximos anos. Só tenho a agradecer a todos que estão conosco, contribuindo para que o Insper se consolide como um
centro de referência em ensino e conhecimento no país.

Difusão de conhecimento

O processo de expansão do Insper continuou em 2016. Tivemos uma nova extensão do Programa de Bolsas, novidades
nos centros de pesquisa e na contribuição para o debate, além
de seguir avançando na consolidação da escola de Engenharia
e de iniciativas importantes, como a gestão da aprendizagem.
Desde 2004, temos um Programa de Bolsas destinado a
alunos cuja renda familiar não permite arcar com os valores das
mensalidades dos nossos cursos. No princípio, as vagas para
bolsistas nem chegavam a ser totalmente preenchidas e, em
2013, as bolsas integrais passaram a ser não restituíveis. No
ano passado, oferecemos um total de 214 bolsas (136 parciais
e 78 integrais), num crescimento de 22,2% em relação a 2015.
Para o Fundo de Bolsas, 2016 foi um ano mais que especial:
captação de R$ 4,6 milhões, 50% a mais que no ano anterior.
Em breve, teremos um residencial estudantil para alunos
bolsistas não residentes em São Paulo. Recebemos, da Fundação Brava, o direito de uso de um prédio, localizado a poucas quadras do Insper, que está sendo inteiramente reformado e deve ser inaugurado em 2017.
Desde 2013, temos contratado pesquisadores com foco
aplicado a temas relevantes para o Brasil, buscando consolidar nosso papel como um fórum neutro, aberto e promotor
de discussões fundamentadas. Em 2016, criamos o Centro
de Liderança e Inovação, reformulamos o Centro de Estudos
e Negócios e o Centro de Empreendedorismo, lançamos novas cátedras (Chafi Haddad, Instituto Unibanco, e Economia e
Meio Ambiente do Instituto Escolhas) e trouxemos à tona o
debate plural e apolítico, com mais de 130 eventos ligados à
geração de conhecimento.
Também tivemos a definição da nova carreira dos professores em tempo integral e ainda mais envolvimento dos
alunos com a escola: fechamos o ano com 19 organizações
estudantis, cinco a mais que em 2015, envolvendo mais de
520 alunos, com projetos sobre os mais variados temas.
No âmbito internacional, tivemos a visita da EMFD, parte do
processo de acreditação pelo sistema EQUIS (European Qua-
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Conselho Deliberativo
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Diretoria Executiva
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Claudio Haddad

Marcos Lisboa Presidente President

Fábio Barbosa

Carolina da Costa Vice-presidente de Graduação
Vice-president of Undergraduate Programs

João Fernando Gomes de Oliveira
Luís Norberto Pascoal
Maurizio Mauro
Paulo Cunha
Pedro Moreira Salles

Roberto Pedote Vice-presidente de Pós-graduação Lato Sensu e Educação Executiva
Vice-president of Graduate Programs and Executive Education
Irineu Gianesi Diretor de Desenvolvimento de Ensino e Aprendizagem
Dean of Teaching and Learning Development
Renata Biselli Diretora de Desenvolvimento Institucional
Director of Institutional Development
Rogério Gutierrez Diretor de Operações Director of Operations
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Sustentabilidade financeira

Michael Edgar Perlman

Impacto na sociedade

Muito obrigado,
Claudio Haddad
Presidente do Conselho Deliberativo

Atração de talentos

Thank you very much,
Claudio Haddad
Chairman of the Board

Caros membros da comunidade Insper,
O ano de 2016 foi, para o Insper, de grandes realizações que impactaram fortemente sua imagem e reputação. Estas são apresentadas em
detalhe na Carta do Presidente e ao longo deste relatório. Em particular,
vale ressaltar que o Insper se consolidou como instituição líder na promoção do debate fundamentado e apolítico sobre os grandes temas
econômicos, definidos de forma ampla, do país. Com isso, avançamos
muito no objetivo de gerar conhecimento relevante para nortear as decisões privadas e de política pública, um dos dois pilares da nossa missão.
Nosso modelo é de uma entidade inteiramente privada sem fins lucrativos, a exemplo das melhores universidades americanas. E para que
este seja bem sucedido, é fundamental o engajamento de importantes
segmentos da comunidade com o Insper – sendo que, a exemplo do que
ocorre nos Estados Unidos, um segmento particularmente importante é
o de nossos ex-alunos (alumni).
É com enorme satisfação que vejo um engajamento crescente da comunidade, principalmente de alumni, com a nossa escola. Esse engajamento é refletido não só em um recorde de captações de recursos para o
nosso Fundo de Bolsas, como também em cátedras; programas educacionais; centros de pesquisa, liderança, política pública; infraestrutura física e outras atividades, além de em uma participação crescente de alumni
em fóruns do Insper, formais e informais, sobre gestão e governança. O
ano passado no Insper foi de transição para uma nova gestão. Ao longo
do segundo semestre, a nova equipe de diretores, comandada por Marcos, foi consolidada, e a estrutura de gestão, reformulada. Vejo Marcos e
seu time trabalhando de forma harmônica e extremamente motivados,
não só para consolidar as conquistas de 2016, mas também para fazer
com que 2017 seja um ano ainda mais profícuo para o Insper. Temos novos projetos altamente desafiadores e o sonho é grande.
Nunca é demais enfatizar que a contribuição e colaboração de vocês,
decisiva até agora para o nosso sucesso, e pela qual somos profundamente gratos, é imprescindível para que possamos realizar esse sonho.
Conto com o seu renovado e generoso apoio.

Difusão de conhecimento

Dear members of the Insper Community
The year 2016 was marked by major achievements
that significantly strengthened Insper’s image and
reputation. These are presented in detail in the Letter
from the President and throughout this report. In particular, Insper consolidated its position as the leading
institution for fostering well-founded and apolitical
debate on the country’s major economic topics, as
broadly defined. This translated into important progress in our goal of generating relevant knowledge for
guiding decisions in the private sector and in public policy, which is one of the pillars of our mission.
Our model is that of a completely private and
non-profit organization, as exemplified by the best U.S.
universities. In order for this model to be successful, it
is vital to have full engagement from our community
such as strong alumni relations.
I am pleased to see a growing participation from
our alumni body. This engagement supported record
donations to not only our Scholarship Fund, but also
to the endowed chairs; our educational programs; the
research, leadership and public policy centers; our
facilities and other activities, and also increased the
participation by alumni in Insper’s formal and informal
management and governance forums.
Last year was one of transition for our new management. In the second semester, the new team of
executive officers, under Marco’s leadership, was
consolidated and strengthened, accompanied by a
reformulation of the management structure. I see
Marcos and his team working harmoniously and extremely motivated not only to build on the achievements made in 2016, but also to make 2017 an even
more fruitful year for Insper. Our new projects are
highly challenging and our aspirations are high.
We cannot overemphasize how your contributions and collaboration – which until now have
proven decisive to our success and for which we are
profoundly grateful – are crucial to transforming this
dream into reality. I am counting on your continued
and generous support.
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Nossos alunos estiveram engajados em diversas atividades
acadêmicas, sociais, esportivas, além de promoverem
debates e eventos importantes na escola.

Sustentabilidade financeira
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Impacto na sociedade

People development

The Undergraduate Programs ended the year with a
total of 19 student organizations, which engaged nearly 530 students or approximately 40% of the student
body. They sponsored actions and events with topics
that complemented classroom activities, fostering debate not just for students, but for society as well.
The events included São Paulo Week, sponsored by
Consilium, in which the candidates running for mayor
of São Paulo visited the school to discuss their proposals; the 15th Anniversary of Insper Junior, which
featured the presence of members from the group’s
first graduating class; and Hackathon in Social Innovation, sponsored by the student organization Design
Challenge, in partnership with Albert Einstein Hospital, in the disadvantaged community of Paraisópolis,
where students from both schools gathered to discuss solutions for the day-to-day lives of residents.
Undergraduate students also organized, through
the Social Action Group (GAS), social campaigns to
encourage donations of blood and clothing. Other
initiatives included Solidarity Classes, in which professors’ compensation went towards buying food
for charitable organizations (GAS); and Speak Up
Insper, an action sponsored by the Students’ Union
(Diretório Acadêmico), which offered free English
classes taught by students who master the language
to colleagues looking to hone their skills.
The newest student organization this year was
Inspride, which was created to incorporate LGBT issues into discussions at the school.
In the Engineering programs, a highlight was the
creation of the group Fox Baja, which will design a
mini baja vehicle to take part in the national and international competition for engineering schools. The year
was also marked by the creation of Smash, a robotics
club that participated in the robot fight competition.
They also organized TechTalks, in which experts and
students meet to foster debate on technology–related
topics. Two editions were held in 2016, one on 3D printing technologies and the other on design practices in
the circular economy. The second edition was part of
the programming for São Paulo Tech Week, a technology event organized by the City of São Paulo.
Another highlight was the participation of nine
students in scientific initiation and 12 in papers under
Advanced Studies Program, which focused on topics
ranging from Microeconomics, Macroeconomics, Finance and Urban Transport.
All these events demonstrate the practice of entrepreneurship and innovation by our students and our
concern with encouraging engagement as a fundamental aspect of students’ education and experience
at Insper. This year we had 114 students pursuing a
dual-degree programs.

Atração de talentos

Formação de gente
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OUR MISSION IS TO DEVELOP LEADERS AND PROFESSIONALS
WITH THE CAPACITY TO INNOVATE, TO ACT AS ENTREPRENEURS
AND TO FOSTER THE CHANGE NEEDED BY BRAZIL AND COMPANIES.

Na Graduação, concluímos o ano com o total de 19 organizações estudantis, envolvendo quase 530 alunos ou aproximadamente 40% do corpo discente. Elas realizaram ações e eventos, com temas que complementam a sala de aula, promovendo o debate não apenas para os alunos,
mas para toda a sociedade.
Entre as realizações, destacaram-se a Semana São Paulo, liderada pelo
Consilium, em que candidatos à Prefeitura de São Paulo vieram à escola
para discutir suas propostas; os 15 anos da Insper Junior, marcados pela
presença de membros da primeira formação do grupo; e o Hackathon em
Inovação Social, promovido pela organização estudantil Design Challenge
em parceria com o Hospital Albert Einstein, na comunidade de Paraisópolis,
em que alunos das duas escolas puderam pensar, juntos, em soluções para
ajudar no dia a dia dos moradores.
Além disso, os alunos promoveram campanhas sociais para estimular
a doação de sangue e de agasalhos - por meio do Grupo de Ação Social
(GAS). Também realizaram as Aulas Solidárias, em que o pagamento dos
professores foi revertido em alimentos para instituições carentes (GAS),
e o Speak Up Insper, com aulas de inglês gratuitas ministradas por alunos
que dominam o idioma, para os colegas que estão se aprimorando (ação
desenvolvida pelo Diretório Acadêmico).
Dentre as organizações estudantis, a novidade do ano ficou por conta
da Inspride, criada para trazer questões LGBT para discussão na escola.
Nos cursos de Engenharia, como um dos principais destaques, tivemos
a criação do grupo Fox Baja, com o propósito de criar um veículo mini baja
para participar de competição nacional e internacional entre faculdades
de engenharia. Também tivemos a criação do Smash, clube de robótica
que participou da competição de lutas de robôs.
Eles também realizaram os TechTalks – encontros entre especialistas
e alunos para promover o debate de assuntos relacionados à tecnologia.
Em 2016, foram duas edições com os temas: tecnologias da impressão
3D e práticas de design na economia circular. A segunda edição fez parte
da programação da São Paulo Tech Week, evento tecnológico organizado
pela Prefeitura de São Paulo.
Também destacamos a participação de 9 alunos em iniciação científica e 12
alunos no Programa de Estudos Avançados (PEA), com trabalhos nas áreas
Microeconomia, Macroeconomia, Finanças e Transporte Urbano.
Todo esse movimento reflete a prática de empreendedorismo e inovação entre nossos alunos, bem como a nossa preocupação em estimular
o engajamento como parte fundamental da formação e da experiência
que esses jovens têm no Insper. Vale destacar que tivemos 114 alunos
cursando dupla titulação.

Our students got involved in various academic,
social and sports activities, and organized important
debates and events at the school.

Difusão de conhecimento

O NOSSO OBJETIVO É FORMAR LÍDERES E
PROFISSIONAIS CAPAZES DE INOVAR, EMPREENDER
E PROMOVER AS TRANSFORMAÇÕES QUE O BRASIL
E AS EMPRESAS PRECISAM.

Insper experience
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Conheça um pouco mais das nossas
organizações estudantis:
AIESEC: organização internacional de estudantes que estimula o jovem a
desenvolver seu talento e fazer a diferença na sociedade.

Atlética: encourages the practice of sports at the
school, organizes training activities for all students
and supports Insper’s participation in leading college
competitions.

Atlética: incentiva a prática de esportes na escola, disponibiliza treinos
para todos os alunos e apoia a participação do Insper nos principais campeonatos universitários.
Bateria Imperial: a bateria contagia os alunos, apoia os atletas e cultiva o
espírito de união. Marca presença nas competições universitárias e nos
torneios de baterias, além de sempre animar os eventos na escola.

Bem Gasto: social project that offers Financial Education courses to lower-income populations.

Bem Gasto: projeto social de Educação Financeira para a população de
baixa renda.

Case Competition: fosters problem identification and
solving skills for resolving actual cases in the business world to prepare student groups for national
and international competitions.

Case Competition: estimula a habilidade de identificação e solução de
problemas com resolução de casos reais do mundo empresarial, preparando grupos de alunos para competições nacionais e internacionais.

Coletivo Feminista Marianne Ferber: discusses the
concept of feminism and clarifies its real goals, while
sharing experiences and debating current issues related to the feminist movement.

Coletivo Feminista Marianne Ferber: discute o conceito de feminismo e
esclarece seu real objetivo, compartilhando experiências e debatendo
assuntos atuais do movimento feminista.
Coletivo LGBT Inspride: criado para trazer questões LGBT para discussão
na escola.

Consilium: organizes opportunities for studying and
discussing public policies with mentors and experts.

Consilium: cria oportunidades de estudo e debate do tema de políticas
públicas, com mentores e especialistas.

Consulting Club: helps to prepare students for the
recruiting processes of major consulting firms.

Consulting Club: apoia a preparação dos alunos para os processos seletivos das principais consultorias.

Diretório Acadêmico: student union changed with
promoting dialogue between students and the school.
Enactus: young people committed to solving social
problems through entrepreneurial action.

InFinance: group dedicated to the study and practice
of finance that puts students in closer contact with
financial markets.
Insper Jr Consulting: provides consulting services
to various clients in the fields of Management and
Economics.
Insper Post: magazine organized and published by
the student organization to disseminate relevant
content on the school.

Smash: robotics group that develops, fabricates
and documents innovative robots that participate in
competitions or solve general problems.
Vega Cultural: center for culture and leisure that fosters students’ intellectual, social and practical development.

14

Enactus: são jovens comprometidos em solucionar problemas sociais
por meio da ação empreendedora.
Grupo de Ação Social (GAS): desenvolve projetos voltados à reflexão e à
prática de ações sociais.
InFinance: um grupo dedicado ao estudo e à prática de finanças para
aproximar os alunos do mercado financeiro.
Insper Jr Consulting: presta serviço de consultoria a diversos clientes, nas
áreas de Administração e Economia.
Insper Post: a revista Insper Post é organizada e publicada pela organização de alunos para disseminar os conteúdos mais relevantes na escola.
Liga de Empreendedores: espaço para alunos que querem se tornar
grandes líderes empreendedores brasileiros.
Smash: grupo de robótica com objetivo de desenvolver, fabricar e documentar robôs inovadores para participar de competições ou solucionar
problemas gerais.
Vega Cultural: centro de cultura e lazer que proporciona aos alunos o desenvolvimento intelectual, social e prático.

Os destaques de 2016
O ano de 2016 foi marcado por muitas realizações. Uma delas foi a inauguração do TechLab, um laboratório de manufatura mecânica, equipado
com tecnologia de ponta, que reforça o portfólio de processos de fabricação com máquinas industriais.
Outro marco foi a aprovação, pela Prefeitura de São Paulo, do projeto
para a construção de um novo campus do Insper, vizinho ao atual, na
rua Quatá. Com o prédio, aumentaremos a área útil da escola em 50%.
Teremos espaços dedicados a novos laboratórios, salas de aula e áreas
de convivência para alunos de todos os cursos. O objetivo é estimular a
integração e explorar as complementariedades das áreas de ensino, proporcionando um ambiente de empreendedorismo e inovação.
Além disso, criamos a Ouvidoria Insper – um canal de comunicação
aberto e estruturado para receber reclamações, sugestões ou elogios de
todos os nossos públicos, internos ou externos. O objetivo é atuar com
privacidade, transparência e imparcialidade para buscar o aprimoramento contínuo de nossos serviços e, consequentemente, da experiência de
aprendizagem de nossos alunos. Nossa ouvidora é Silvia Bassaglia, coordenadora executiva de Patrimônio, e o contato pode ser realizado pelo
site insper.edu.br.
Para tratar a acessibilidade na vida acadêmica e no trabalho, também
criamos, recentemente, o Núcleo de Acessibilidade Insper (NAI). Formado por colaboradores de diversas áreas, o núcleo reúne-se periodicamente para mapear dificuldades e buscar soluções que reduzam barreiras pedagógicas, arquitetônicas e de comunicação dos públicos com
necessidades especiais que interagem com a escola - alunos, colaboradores, professores, visitantes, entre outros.

Highlights in 2016
The year 2016 was marked by many accomplishments.
One of them was the inauguration of the TechLab, a
mechanical manufacturing laboratory equipped with
state-of-the-art technology that strengthens the
portfolio of manufacturing processes using industrial
machinery.
Another highlight was the approval, by the City of
São Paulo, of the project to build a new Insper campus adjacent to the existing one on Rua Quatá. The
new building, which will expand the school’s built-up
area by 50%, will include spaces for new laboratories,
classrooms and common areas for students in all academic programs. The goal is to encourage integration
and to explore complementarities across academic
fields to create an environment that fosters entrepreneurship and innovation.
We also created Insper Ombudsman, an open and
structured communication channel for receiving complaints, suggestions or compliments from all internal
and external stakeholders. The objective is to work
with privacy, transparency and impartiality to continually enhance our services and consequently the
learning experience of our students. Our ombudswoman is Silvia Bassaglia, executive coordinator of
Facilities, assets and resources, who may be contacted
via our website insper.edu.br.
To address accessibility in academic life and work,
we also recently created the Insper Accessibility Center. Formed by employees from various departments,
the group meets regularly to discuss the challenges
and solutions for lowering the teaching, architectural
and communication barriers faced by persons with
special needs who interact with the school (students,
employees, professors, visitors and others).
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Liga de Empreendedores: space for students who
want to become great entrepreneurial leaders in Brazil.

Diretório Acadêmico: é responsável por promover o diálogo entre os
alunos e a escola.

TechLab Insper Laboratory

Impacto na sociedade

Grupo de Ação Social (GAS): social action group that
develops projects for promoting reflection on and
implementing social actions.

Design Challenge: dissemina o espírito Insper e estimula o engajamento
dos alunos.

Laboratório TechLab Insper

Atração de talentos

Coletivo LGBT Inspride: created to incorporate LGBT
issues into discussions at the school.

Design Challenge: disseminates the Insper spirit
and encourages student engagement.

Difusão de conhecimento

AIESEC: international student organization that encourages young people to develop their potential
and to make a difference in society.

Bateria Imperial: drum band that rouses students,
supports athletes and cultivates school spirit. It performs at all college competitions and band tournaments and always lifts spirits at school events.

Formação de gente

Learn more about our
student organizations:

INÍCIO
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Graduate Students

Disseminating knowledge

Alunos de Pós-graduação

Atração de talentos

O Núcleo de Carreiras do Insper é o principal canal de conexão entre os
nossos alunos e o mercado de trabalho. Em parceria com mais de 180 organizações, foram oferecidos encontros de networking, feiras, debates,
workshops e cursos a mais de 4,8 mil pessoas – entre alunos de Graduação, Pós-graduação, alumni e profissionais do mercado.
Ainda que tenha sido um ano desafiador, foram divulgadas mais de 10,4
mil oportunidades profissionais, nos mais diversos segmentos e áreas de
atuação. Ao final do curso, 95% dos alunos que concluíram Administração
ou Economia estavam trabalhando em empresas privadas, assim como
empreendendo (4%) ou seguindo carreira acadêmica (1%).
Com o Núcleo de Carreiras, também temos ampliado a cada ano o relacionamento com organizações parceiras, oferecendo aos alunos um amplo leque de cursos extracurriculares. As iniciativas são ministradas tanto
por professores do Insper, quanto por profissionais do mercado - muitos
deles alumni que hoje ocupam posições de destaque nas empresas em
que atuam.
Design Thinking, Excel no ambiente de trabalho, negociação, comunicação, ferramentas de autoconhecimento para apoiar a identificação de
interesses e rodadas de bate-papo com profissionais de diversas empresas são exemplos de atividades desenvolvidas em 2016.

Difusão de conhecimento

Insper’s Career Center is the main channel for connecting our students with the job market. With more
than 180 partner organizations, it organizes networking meetings, job fairs, debates, workshops and
programs to over 4,800 people, including Undergraduate and Graduate students, alumni and market
professionals.
Despite the challenging year in Brazil, more than
10,400 job opportunities were published in various
business fields and segments. Upon completing
the programs, 95% of ours Business Administration
and Economics graduated were employed in private
companies, 4% become entrepreneurship, 1% pursued academic career.
Every year, our Career Center also helps us to
strengthen our relations with partner organizations
to offer students a broad range of extracurricular programs. Thev initiatives are administered by
Insper professors and job professionals, many of
whom are alumni now working in prominent positions at companies.
Examples of the activities organized in 2016 include design thinking, Excel in the workplace, negotiation, communication, self-knowledge tools to
help students discover their interests and roundtables with professionals from various companies.

Difusão de conhecimento

Career and development

Formação de gente

Carreira e desenvolvimento

INÍCIO
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No eixo de Difusão de Conhecimento, os destaques foram
o lançamento do Centro de Liderança e Inovação (CLI) e as
reformulações do Centro de Empreendedorismo (CEMP)
e do Centro de Estudos e Negócios (CENeg).
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* See the full list of publications in the online version
of the annual report.

Impacto na sociedade

* Veja a relação completa de publicações na versão on-line do relatório anual.

The Center for Leadership and Innovation launched
its activities to further the debate on leadership
and people development in contexts that demand a
systemic vision, critical thinking, learning and strong
ethical guidance. The center hosted a series of initiatives hosting guests to discuss politics and society (Fernando Gabeira, Eduardo Giannetti and
Paulo Hartung), the future of business (Board Room
Talk) and the development of professionals in a variety of industries.
The Center for Entrepreneurship redesigned its
operational approach to expand its partnership with
alumni, which strengthened its role in fostering the
entrepreneurial ecosystem and supporting the development of entrepreneurial competencies. It also
helped the Insper Community to design and prototype over 50 projects. Through events, mentoring and
internal competitions, the center mobilized students,
professors, alumni and entrepreneurs in the market.
Meanwhile, on the academic front, our professors
and researchers contributed to the publication of
various scientific papers of relevance to the community, with total production in the year of 116 publications* (89 papers, 19 book chapters and 8 books).
The center also organized 57 academic seminars
in the fields of Microeconomics, Macroeconomics,
Finance and Econometrics, as well as Business Administration (20 of which were international). The
events featured professors such as Rene Garcia
from EDHEC Business School; Olivier Marie from
Maastrich University; Brayden King from Northwestern University; Marcelo Marchesini da Costa
from the State University of New York; and Stephan
Henneberg from Queen Mary/University of London.
We welcomed renowned researchers from various
international universities, who came to conduct research in partnership with our professors.
Still in 2016, the former Center for Strategy was
rechristened the Center for Business Studies. This
was the center’s first full year of operation under its
current composition, following the restructuring carried out in 2015, when study centers were created in
various business fields. The school also has the Center for Finance and the Center for Public Policy.

Atração de talentos

WE INVEST IN DISSEMINATING KNOWLEDGE, WHICH IS WHY WE
SUPPORT RESEARCH. WE CREATE RELEVANT PUBLICATIONS,
MANY OF WHICH ARE CO-AUTHORED BY PROMINENT SCHOLARS
AT BRAZILIAN AND INTERNATIONAL UNIVERSITIES.

In the pillar Disseminating Knowledge, the highlights
were the launch of the Center for Leadership and
Innovation and the reformulations of the Center for
Entrepreneurship and the Center for Business Studies.

Difusão de conhecimento

Disseminating knowledge

INVESTIMOS NA DIFUSÃO DO CONHECIMENTO E,
POR ISSO, INCENTIVAMOS A PESQUISA. REALIZAMOS
PUBLICAÇÕES RELEVANTES, MUITAS DELAS
EM COAUTORIA COM ACADÊMICOS RENOMADOS
DE ESCOLAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.

O CLI iniciou suas atividades com o objetivo de ampliar o debate sobre liderança e formar pessoas em contextos que demandam visão sistêmica,
pensamento crítico, aprendizado e forte orientação ética. O centro, viabilizado por meio de doação da Fundação ARYMAX, promoveu várias iniciativas com convidados para debater política e sociedade (Fernando Gabeira,
Eduardo Giannetti e Paulo Hartung), futuro da indústria (Board Room Talk)
e formação de profissionais de diversos setores.
O CEMP promoveu um redesenho da sua forma de atuação, contando
com ampla parceria dos alumni. Com isso, reforçou seu papel de fomentar
o ecossistema empreendedor e apoiar o desenvolvimento de competências para o empreendedorismo. Ajudou a comunidade Insper na idealização e prototipação de mais de 50 projetos. Por meio de eventos, mentorias
e competições internas, o centro mobilizou alunos, professores, alumni e
empreendedores do mercado.
Já no âmbito acadêmico, nossos professores e pesquisadores contribuíram com a publicações de artigos científicos relevantes para a comunidade.
Ao todo, em 2016, foram realizadas *116 publicações - 89 artigos, 19 capítulos de livros e 8 livros.
Também foram organizados 57 seminários acadêmicos nas áreas de Microeconomia; Macroeconomia, Finanças e Econometria; e Administração
- 20 destes internacionais. Contamos com a participação de professores
como Rene Garcia, da EDHEC Business School; Olivier Marie, da Maastrich
University; Brayden King, da Northwestern University; Marcelo Marchesini
da Costa, da State University of New York; e Stephan Henneberg, da Queen
Mary/University of London. Recebemos a visita de renomados pesquisadores de diversas universidades internacionais, que vieram realizar pesquisa em coautoria com os nossos docentes.
Ainda em 2016, o antigo Centro de Pesquisas em Estratégia passou a
se chamar Centro de Estudos e Negócios (CENeg). Este foi o primeiro ano
completo de atuação do centro em sua composição atual, após a reestruturação em 2015, quando foram formados os núcleos de estudos em
diversas áreas dos negócios. A escola também conta com o Centro de Finanças (CeFi) e o Centro de Políticas Públicas (CPP).

Knowledge and research centers

Formação de gente

Difusão de conhecimento
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Produção Acadêmica Academic production
Periódicos internacionais International journals

Adalto Barbaceia Gonçalves

“Brazilian term structure of interest rate modeling: a nelson-siegel approach”
Corporate Ownership & Control (Print)

Adriana Bruscato Bortoluzzo

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

André Luis de Castro Moura Duarte

“Effects of Knowledge Development and Culture of Competitiveness on
the Performance of Service-Oriented and Product-oriented Firms”
Knowledge and Process Management (Print)

Camila De Freitas Souza Campos

“The political influence of peer groups: experimental evidence in the classroom”
OXFORD ECONOMIC PAPERS-NEW SERIES

Carlos Magno de Oliveira Valente

“Use of Poka-Yoke to Prevent Losses in a Metallurgical Industry’s Kit
Packaging Process: a Case Study”
International Journal of Emerging Engineering Research and Technology

Charles Kirschbaum

“How social network role, geographical context and territorial mobility
mediate the adoption of transgressive styles in the jazz field”
Journal of Economic Geography

Danny Pimentel Claro

“Drivers leading firm adoption of internet banking services”
Marketing Intelligence & Planning

Fabio Sismotto El Hage

“Context analysis for a new regulatory model for electric utilities in Brazil”
Energy Policy

Flavio Romero Macau

“Food Value Chains: Social Networks and Knowledge Transfer in a Brazilian
Halal Poultry Network”
The International Food and Agribusiness Management Review (Online)

Flavio Romero Macau

“Effects of Knowledge Development and Culture of Competitiveness on the
Performance of Service-Oriented and Product-oriented Firms”
Knowledge and Process Management (Print)

Flavio Romero Macau

“A qualitative study of outsourced aeronautical maintenance: The case of
Brazilian organizations”
Journal of Air Transport Management

Gazi Islam

“Visual organizing: Balancing coordination and creative freedom via mood
boards”
Journal of Business Research

Gazi Islam

“Beyond ‘the Eye of the Beholder: Scent innovation through analogical
reconfiguration”
Organization Studies

Gazi Islam

“Modes of Knowing: Video Research and the Problem of Elusive Knowledges”
Organizational Research Methods

Claudio Haddad, Sérgio Lazzarini e Marcos Lisboa em evento de lançamento da Cátedra Chafi Haddad
Claudio Haddad, Sérgio Lazzarini and Marcos Lisboa at the launch event for the Chafi Haddad Endowed Chair

Cátedras: linhas de pesquisa
Endowed chairs: lines of research
To strengthen our research, three new endowed
chairs were launched this year: the Chafi Haddad
Chair, the Unibanco Institute Chair and the Escolhas
Institute Economics and Environmental Chair.
The Chafi Haddad Chair promotes research and
debate in the field of business administration, focusing on relations between the public and private
sectors and on topics of business strategy and
high impact social and environmental investment.
Created in August 2016, one endowed chair was donated to Insper by the Claudio Haddad family and is
led by full professor Sergio Lazzarini.
The Unibanco Institute Chair was created in partnership with the Unibanco Institute and is led by full professor Sergio Pinheiro Firpo. The chair organizes initiatives to shed light on the debate on quality secondary
and technical education, the National Secondary
Education Exam (ENEM) and Youth of the Future,
a project sponsored by the Unibanco Institute to
improve the administration of public high schools
based on learning results.
Led by Priscila Clarom, the Escolhas Institute
Economic and Environmental Chair was created to
conduct research into contemporary, global social
and economic issues from the standpoint of the
Economic Sciences. It works in partnership with
institutions of higher learning in Brazil, which host
the research professors and visitors, as well as programs, seminars and lectures.
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Para potencializar a nossa pesquisa, três novas cátedras foram lançadas
neste ano: a Cátedra Chafi Haddad, a Cátedra Instituto Unibanco e a Cátedra Economia e Meio Ambiente do Instituto Escolhas.
A Cátedra Chafi Haddad tem o objetivo de promover pesquisas e debates voltados à área da administração, com foco na relação entre o setor
público e privado, assim como temas de estratégia empresarial e investimentos de alto impacto social e ambiental. Criada em agosto de 2016,
foi fruto de uma doação da família Claudio Haddad ao Insper e conta com
Sergio Lazzarini como professor titular.
A Cátedra Instituto Unibanco foi criada em parceria com o Instituto Unibanco, sendo liderada pelo professor titular Sergio Pinheiro Firpo. Seu objetivo é promover iniciativas que tragam luz ao debate sobre a qualidade da
educação no Ensino Médio e no Ensino Técnico, sobre o ENEM e também
a respeito do Jovem do Futuro – projeto do Instituto Unibanco voltado ao
aprimoramento contínuo da gestão escolar, orientada para resultados de
aprendizagem, dos estudantes de escolas públicas de Ensino Médio.
Sob a coordenação de Priscila Claro, a Cátedra Economia e Meio Ambiente do Instituto Escolhas foi criada para pesquisar questões socioambientais contemporâneas e globais, a partir da abordagem das Ciências
Econômicas. Desenvolve suas atividades por meio de parcerias com instituições de Ensino Superior brasileiras, as quais recebem os professores-pesquisadores, visitantes, cursos, seminários e palestras.
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“Forecasting Agricultural Commodities Spot Prices: A Jointly Approach”
Economics and Finance Review

Impacto na sociedade

Adalto Barbaceia Gonçalves

Atração de talentos

TÍTULO e OBRA, EDITORA
Title and work, publisher

Difusão de conhecimento
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DOCENTE
Professor

TÍTULO E OBRA, EDITORA
Title and work, publisher

Giuliana Isabella

The influence of corporate social responsibility on employee satisfaction”
Management Decision

Marcelo Victor Pires De Sousa

Giuliana Isabella

“Intentions to purchase food through the internet: developing and testing a
model”
British Food Journal (1966)

“Transcranial low-level laser therapy (810 nm) temporarily inhibits
peripheral nociception: photoneuromodulation of glutamate receptors,
prostatic acid phophatase, and adenosine triphosphate”
Neurophotonics

Marinho Angelo Bertanha

Hedibert Freitas Lopes

“Time-varying extreme pattern with dynamic models”
Test (Madrid)

“Spatial Errors in Count Data Regressions”
Journal of Econometric Methods

Nelson Mendes Cantarino

Hedibert Freitas Lopes

“Particle Learning for Fat-Tailed Distributions”
Econometric Reviews

“Imperial Portugal in the Age of Atlantic Revolutions. The Luso-Brazilian
World, c. 1770-1850”
e-Journal of Portuguese History

João Manoel Pinho De Mello

“Spillovers from Conditional Cash Transfer Programs: Bolsa Família and
Crime in Urban Brazil”
Economics of Education Review

Paulo Roberto Bufacchi Mendes

“Numerical simulation of surface forest fire in Brazilian Amazon”
Fire Safety Journal

Raul Ikeda Gomes Da Silva

“Observability analysis of inertial navigation errors from optical flow
subspace constraint”
Information Sciences

Renan Gomes De Pieri

“Using occupational structure to measure employability with an application
to the Brazilian labor market”
The Journal of Economic Inequality (Print)

“The Nanocrystalline SnO -TiO System-Part I: Structural Features”
Journal of the American Ceramic Society

José Heleno Faro

“Ambiguity aversion in the long run: To disagree, we must also agree”
Journal of Economic Theory (Print)

Rinaldo Artes

“Spatial dependence in credit risk and its improvement in credit scoring”
European Journal of Operational Research

Mara Suzana Behlau

“Efficiency and Cutoff Values of Self-Assessment Instruments on the
Impact of a Voice Problem”
Journal of Voice

Rinaldo Artes

“A comparison of strategies to develop a customer default scoring model”
Journal of the Operational Research Society

Mara Suzana Behlau

“Risk Factors for the Incidence of Perceived Voice Disorders in Elementary
and Middle School Teachers”
Journal of Voice

Sérgio Pinheiro Firpo

“Using occupational structure to measure employability with an application
to the Brazilian labor market”
The Journal of Economic Inequality (Print)

Mara Suzana Behlau

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

Mara Suzana Behlau

“Validation of the Brazilian Version of the Voice Disability Coping Questionnaire”
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

Marcelo Victor Pires De Sousa

“Effect of low-level laser therapy on pain and perineal healing after
episiotomy: A triple-blind randomized controlled trial”
Lasers in Surgery and Medicine (Print)
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Joice Miagava

Impacto na sociedade

“Synthesis of Ca-doped Spinel by Ultrasonic Spray Pyrolysis”
Materials Letters (General ed.)

Atração de talentos

Joice Miagava

Difusão de conhecimento

TÍTULO e OBRA, EDITORA
Title and work, publisher

Formação de gente
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TÍTULO E OBRA, EDITORA
Title and work, publisher

TÍTULO E OBRA, EDITORA
Title and work, publisher

Fernando Antonio Perrone Pinheiro

Adrian Kemmer Cernev

“Mobile social money: an exploratory study of the views of managers of
community banks”
Revista de Administração (FEA-USP)

“A Comparative Analysis of the Public and Private Water Supply and
Sanitation Service Providers? Work in Brazil”
BBR. Brazilian Business Review (English Edition. Online)

Fernando Ribeiro Leite Neto

“Caso Mumbuca: a Primeira Moeda Social Digital no Brasil”
Revista Brasileira de Casos de Ensino em Administração

“Efeitos Macroeconômicos Estilizados da Estabilização Monetária Pautada
na Taxa Nominal de Câmbio? Experiências Latino-Americanas”
Pesquisa & Debate (São Paulo. 1985. Online)

Fernando Ribeiro Leite Neto

“The influence of the 2008 financial crisis on the predictiveness of risky
asset pricing models in Brazil”
Revista Contabilidade & Finanças (Online)

“Da fisiologia à economia política: o itinerário intelectual de Quesnay em
direção ao Tableau Économique”
Revista de Economia Política (Online)

Flavio Romero Macau

“Earning management in Brazilian financial institutions”
Revista de Administração (São Paulo. Online)

“Innovation in a religious environment: establishing an inter-organizational
network oriented to the islamic market”
RAM. Revista de Administração Mackenzie (Online)

Giuliana Isabella

“Determinantes da Distribuição da (Des)igualdade de Gênero entre os
Estados Brasileiros”
Estudos Econômicos

“A influência dos produtos têxteis transformados pelo processo de
logística reversa sobre a atitude de compra do consumidor”
Revista Economia & Gestão

Humberto Dantas De Mizuca

“Oficina Municipal e a formação política de cidadãos e gestores”
Cadernos ADENAUER (São Paulo)

Adriana Bruscato Bortoluzzo

Adriana Bruscato Bortoluzzo

Adriana Bruscato Bortoluzzo

“Importações brasileiras: Um estudo empírico sobre duração e fatores de
sobrevivência”
Revista Brasileira de Economia (Impresso)

Humberto Dantas De Mizuca

Camila Pereira Boscov

“Processo de Implementação do IFRS: Um ensaio teórico sobre as
justificativas relacionadas a Resistências às Mudanças Organizacionais
sob a teoria de Lewin”
Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade

“Educação política nas periferias da Grande São Paulo: percepções com
base na posição de jovens de 15 a 18 anos em 2015 em ações da Fundação
Konrad Adenauer”
Cadernos ADENAUER (São Paulo)

Humberto Dantas De Mizuca

“El año de la tormenta perfecta”
Índice de Desarrollo Democrático de América Latina

Humberto Dantas De Mizuca

“Eleições municipais em tempos de crise: oportunidade para aprendermos
algo sobre a democracia?”
Cadernos ADENAUER (São Paulo)

David Kallas

“Instituições e seu impacto no desempenho das empresas”
RAE (Impresso)

Humberto Dantas De Mizuca

Edélcio Koitiro Nisiyama

“The Use of Management Control Systems and Operations Management
Techniques”
BBR. Brazilian Business Review (English Edition. Online)

“Mapeando o que os jovens pensam sobre a política: as experiências
formativas de Araraquara (SP) e Suzano (SP)”
Cadernos da Escola do Legislativo

Humberto Dantas De Mizuca

“Apresentação”
Cadernos ADENAUER (São Paulo)

Edélcio Koitiro Nisiyama

“Empresas pares e a estrutura de capital”
Revista de Finanças Aplicadas

Jacques Fux

Evandro Fernandes de Pontes

“Regime Jurídico do Laudo 256 e as Fairness Opinions no Direito Brasileiro”
Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários

“A função da arte teatral na educação infantil: o teatro particular de cada
criança”
Revista de Ciências Humanas

Joice Miagava

“Segregação superficial de MgO em nanopartículas de TiO2”
Ceramica

José Carlos Tiomatsu Oyadomari

“The Use of Management Control Systems and Operations Management
Techniques”
BBR. Brazilian Business Review (English Edition. Online)

Louis José Pacheco De Oliveira

“Articulações Simbólicas: uma nova filosofia do design”
Trágica: Estudos sobre Nietzsche

Evandro Fernandes de Pontes
Evandro Fernandes de Pontes

Fabio Ribas Chaddad

“Breves notas sobre a indenização por benfeitorias nas locações imobiliárias”
Revista de Direito Privado (São Paulo)
“Dissolução compulsória da pessoa jurídica: desafios sobre a Lei
12.846/2013 e o Sistema Financeiro Nacional”
Revista de Direito Empresarial
“Complementarity in the adoption of traceability of beef cattle in Brazil”
Production
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“Casos para Ensino: DPaschoal: Dilema no Fit entre Estratégia e Estrutura”
Tecnologias de Administração e Contabilidade

Impacto na sociedade

Charles Kirschbaum

Atração de talentos

Camila De Freitas Souza Campos

Difusão de conhecimento
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Adrian Kemmer Cernev
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Luciana Carvalho De Mesquita Ferreira

“What is the relationship between diversity and performance? A study
about the relationship between the proportion of people with disabilities in
the productivity of Brazilian firms”
Revista Brasileira de Gestão de Negócios (São Paulo. Impresso)

Regina Carla Madalozzo

“Determinantes da Distribuição da (Des)igualdade de Gênero entre os
Estados Brasileiros”
Estudos Econômicos

Mara Suzana Behlau

“Análise perceptivo-auditiva de vozes rugosas e soprosas:
correspondência entre a escala visual analógica e a escala numérica”
CoDAS

Regina Carla Madalozzo

“Do strategic behaviors link travel agencies in Brazil?”
BAR. Brazilian Administration Review

Ricardo Dias De Oliveira Brito

“The Cross-Section of Expected Stock Returns in Brazil”
Revista Brasileira de Finanças (Impresso)
“Is New Ibovespa The Best Investment Option?”
Revista Brasileira de Gestão de Negócios (São Paulo. Impresso)

Mara Suzana Behlau

“Curva ROC do Protocolo Qualidade de Vida em Voz Pediátrico (QVV-P)”
CoDAS

Ricardo Goulart Serra

“Determinantes do p/b, setor regulado e estratégias de investimento”
Revista de Administração (Belo Horizonte. Impresso)

Mara Suzana Behlau

“Conhecimento em cuidados vocais por indivíduos disfônicos e saudáveis
de diferentes gerações”
CoDAS

Ricardo Goulart Serra

“Nova metodologia do ibovespa, betas e poder explicativo dos retornos
das ações”
Revista de Contabilidade e Organizações

Mara Suzana Behlau

“Cross-cultural adaptation of the Chilean version of the Voice Symptom
Scale – VoiSS”
CoDAS

Rinaldo Artes

“Using multi-state markov models to identify credit card risk”
Midia Virtual do I.B.S.

Maria Kelly Venezuela

“The influence of the 2008 financial crisis on the predictiveness of risky
asset pricing models in Brazil”
Revista Contabilidade & Finanças (Online)

Rodrigo Menon Simões Moita

“Demanda por meios de transporte na grande São Paulo: uma análise de
políticas públicas”
Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro)

Naercio Aquino Menezes Filho

The impact of the expansion of the bolsa familia program on the time
allocation of youths and their parents”
Revista Brasileira de Economia (Impresso)

Sandro Cabral

“Os Papéis dos Stakeholders na Implementação das Parcerias Público
Privadas no Estado da Bahia”
Cadernos EBAPE.BR (FGV)

Naercio Aquino Menezes Filho

“Salário Mínimo e Desigualdade Salarial: Um Estudo com Densidades
Contrafactuais nas Regiões Metropolitanas Brasileiras”
Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro)

Tatiana Iwai

“Orientação De Valor Social, Sistema De Valores E Comportamento
Cooperativo: Um Estudo Experimental”
RAM. Revista de Administração Mackenzie (Online)

Naercio Aquino Menezes Filho

“Probabilidades de admissão e desligamento no mercado de trabalho brasileiro”
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)

Tatiana Iwai

“The Interaction of Formal and Informal Contracts in the Decision of
Cooperation of the Agents”
BBR. Brazilian Business Review (English Edition. Online)

Nelson Mendes Cantarino

“Da Fisiologia à Economia Política: o itinerário intelectual de François
Quesnay em direção ao Tableau Économique”
Revista de Economia Política (Impresso)

Tatiana Iwai

“Economic Incentives or Communication: How Different Are their Effects on
BAR. Brazilian Administration Review

Paulo Furquim De Azevedo

“Concorrência no setor bancário brasileiro: bancos individuais versus
conglomerados bancários”
Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro)

Paulo Furquim De Azevedo

“Economic Incentives or Communication: How Different Are their Effects
on Trust”
BAR. Brazilian Administration Review

Priscila Borin De Oliveira Claro

“Casos para Ensino: DPaschoal: Dilema no Fit entre Estratégia e Estrutura”
Tecnologias de Administração e Contabilidade

Raquel Aparecida Lopes

“O ensino da língua brasileira de sinais (libras) em cursos de graduação em
pedagogia: uma possibilidade real?”
Revista Trilhas Pedagógicas
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Ricardo Goulart Serra

Impacto na sociedade

“Referente a: Escala de Sintomas Vocais - ESV: forma de aplicação e cálculos
do instrumento”
Revista CEFAC (Online)

Atração de talentos

Mara Suzana Behlau

Difusão de conhecimento

TÍTULO E OBRA, EDITORA
Title and work, publisher

Formação de gente
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TÍTULO E OBRA, EDITORA
Title and work, publisher

DOCENTE
Professor

TÍTULO E OBRA, EDITORA
Title and work, publisher

Romero Tori

“Aumentando e Gamificando a Realidade.”
App-Learning, EDUFBA

André Antunes Soares de Camargo

“Tunneling e transações entre partes relacionadas: uma relação íntima demais?”
Finanças Corporativa - aspectos jurídicos e estratégicos, Atlas

Sérgio Giovanetti Lazzarini

Charles Kirschbaum

“Trajectory types across network positions: jazz evolution from 1930 to 1969”
Knowledge and Networks, Springer International Publishing

“The reinvention of state capitalism in Brazil, 1970-2012”
New Order and Progress: Development and Democracy in Brazil, Oxford
University Press

Fernando Luís Schüler

“Vargas Llosa, heredero de Camus.”
Ideas en Libertad, LID

Gazi Islam

“Rituals in Organizations: Rupture, repetition, and the institutional event.”
Routledge Companion to Philosophy and Organization

Giuliana Isabella

“Emotional Contagion and Socialization: Reflection on Virtual Interaction.”
Emotions, Technology, and Behaviors, Elsevier

Humberto Dantas De Mizuca

“Reformas Políticas: Quais?”
DemocraciaBR : o momento político atual, Faculdade Baiana de Direito,

Leni Hidalgo Nunes

Difusão de conhecimento

Livros Books

Evandro Fernandes de Pontes

“Incorporação de Ações no Direito Brasileiro.”
Almedina

Fabio Ribas Chaddad

“Tone at top e tone at middle e a governança corporativa.”
Compliance na saúde: presente e futuro de um mercado em busca da
autorregulação, Sanar

“The Economics and Organization of Brazilian Agriculture.”
New York: Academic Press (Elsevier)

Giuliana Isabella

“40 anos do Programa de Alimentação do Trabalhador.”
Edgard Blucher

Luciana Yeung Luk Tai

“Jurimetria.”
Análise Econômica do Direito: Justiça e Desenvolvimento, CRV

Jacques Fux

“Literatura e Matemática: Jorge Luis Borges, Georges Perec e o Oulipo.”
Perspectiva

Luciana Yeung Luk Tai

“Uma Análise Econômica do Projeto para o Novo Código Comercial Brasileiro.”
Direito e Economia entre o Peru e Brasil, Íthala

Jacques Fux

“Meshugá: um romance sobre a loucura.”
José Olympio

Marco Antonio Cesar Bonomo

“Disfunções do Mercado de Crédito Brasileiro.”
Sistema Financeiro Nacional: O Que Fazer?, Elsevier Editora Ltda

Mara Suzana Behlau

“Higiene Vocal - Cuidando da Voz.”
Livraria e Editora Revinter Ltda.

Nelson Mendes Cantarino

“The Treaties of 1810 and the crisisof the Luso-Brazilian Empire.”
The Political Economy of Latin American Independence, Routledge

Nelson Mendes Cantarino

Paulo Furquim De Azevedo

“Emergência de Instituições de Mercado: a criação de mercados como
política para a agricultura.”
Construção de Mercados e Agricultura Familiar: desafios para o
desenvolvimento rura, Editora UFRGS

“A Razão e a Ordem: o bispo José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho e
a defesa ilustrada do Antigo Regime português (1742-1821)”
Alameda Casa Editorial

Paulo Furquim De Azevedo

“Revisão judicial de decisões antitruste: intentivos para acordos?.”
O Judiciário e o Estado Regulador Brasileiro, FGV Direito SP

Ricardo Goulart Serra

“Caso de avaliação de uma empresa do setor imobiliário.”
Fusões e Aquisições: estratégias empresariais e tópicos de valuation, All Print

Ricardo Goulart Serra

“Mecanismos de ajustes de preços no fechamento das transações.”
Fusões e Aquisições: estratégias empresariais e tópicos de valuation, All Print

Rinaldo Artes

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

Rinaldo Artes

“Aspectos práticos da análise fatorial”
Instrumentos de Avaliação em Saúde Mental, Artmed
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Evolução da produção acadêmica
Evolution in academic production
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25
44
36

51
43
31
38
43
29
15

9

2011

2012

5

2013

Artigos internacionais
International journals

Capítulos de livros
Book chapters

30

8

2015

2016
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Livros
Books

2014

5

Attracting talent

Artigos nacionais
Brazilian journals

11

Impacto na sociedade

4
3

19
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Origem dos alunos bolsistas
Origin of scholarship students

The Scholarship Program makes it possible for any
motivated and talented person to study at Insper,
regardless of their financial situation. Since 2004, we
have granted over 440 scholarships and more than
230 scholarship students have graduated.
Of the 214 active scholarships, 136 are partial and
78 are full. In all, as mentioned, scholarship students
account for 11% of our student body, with 85 studying in Business Administration programs, 98 in Economics programs and 31 in Engineering programs.
In addition to those residing in São Paulo, we have
35 scholarship students who came from 10 Brazilian
states, with the support of the Scholarship Fund, to
continue their journey of learning and knowledge
in the city. We see this scenario of diversity as very
inspiring, since everyone benefied from the sharing
of experiences.
Our scholarship students who do not reside in
São Paulo received excellent news in 2016: the announcement of a new student dormitory just a few
blocks away from the Insper campus. The building
was ceded by the Brava Foundation for a period of
ten years, with the possibility of renewing the contract. Students participated in the renovation and
supported all processes, from construction planning
to interior design.

1
MA
10

Evolução do número
de alunos bolsistas
Number of scholarship students

CE

MT

1

8

178
141

MG

116
100

2

1

3

179
SP
SC

113
102

91

90

RJ

136

130

78

121
Grande SP

48
28
9

9

14

2011

2012

2013

2014

2015

2016

52
Interior

6
Litoral

Integral
Full

Parcial
Partial

Total
Total
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Scholarship Program

Atração de talentos

Atração de talentos

WE WANT TO BE THE BEST INSTITUTION OF HIGHER LEARNING IN
BRAZIL IN THE FIELDS WE TEACH. TO ACHIEVE THIS, WE ATTRACT
TALENT TO STRENGTHEN OUR PROJECT: STUDENTS, PROFESSORS,
RESEARCHERS, EMPLOYEES AND PARTNERS.

Com o Programa de Bolsas, possibilitamos que qualquer pessoa motivada e talentosa possa vir a estudar no Insper, independentemente de sua
situação econômica. Desde 2004, concedemos mais de 440 bolsas de
estudos e graduamos mais de 230 bolsistas.
Das 214 bolsas ativas, 136 são parciais e 78 são integrais. Ao todo,
como já mencionado, os bolsistas representam 11% do nosso corpo discente. Destes, 85 são do curso de Administração, 98, de Economia e 31,
das Engenharias.
Além dos residentes em São Paulo, temos 35 bolsistas que vieram de
10 estados brasileiros, apoiados pelo Fundo de Bolsas, para continuar sua
jornada de aprendizado e conhecimento na capital paulista. Acreditamos
que esse cenário de diversidade é muito inspirador, pois todos ganham
com a convivência e a troca de experiências.
Nossos bolsistas não residentes em São Paulo receberam uma ótima
notícia em 2016: o anúncio de uma nova residência estudantil, a poucas
quadras do Insper. O prédio foi cedido pela Fundação Brava por um período de 10 anos, com possibilidade de renovação contratual. O projeto de
reforma contou com a participação dos alunos, que apoiaram todos os
processos, do planejamento da obra à decoração dos ambientes.

Difusão de conhecimento

QUEREMOS SER A MELHOR INSTITUIÇÃO DE ENSINO
SUPERIOR BRASILEIRA NAS ÁREAS EM QUE ATUAMOS.
PARA ISSO, ATRAÍMOS TALENTOS QUE FORTALEÇAM
NOSSO PROJETO: ALUNOS, PROFESSORES,
PESQUISADORES, COLABORADORES E PARCEIROS.

Formação de gente

Programa de Bolsas

INÍCIO
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Internationalization

Mesmo em um ano de retração, devido à crise política e econômica do país,
tivemos um crescimento relevante nos Programas Abertos de curta duração. Lançamos 15 novos cursos, de diversas áreas de conhecimento, e recebemos mais de 2.700 alunos que compartilharam da nossa experiência
de aprendizagem.
Na área de programas customizados, investimos energia para desenvolver relacionamentos, tanto com empresas quanto com as áreas internas da escola, a fim de entender necessidades e temas relevantes de ensino, criando um ecossistema conectado pela ambição de gerar impacto
a partir da educação. Dessa forma, buscamos desenvolver e alavancar o
conceito de “uma escola para todas as etapas da vida” em todos os cursos de educação para executivos.
Dentre os cursos realizados, damos destaque ao The Role of Public Policy in Private Sector Development, traduzido como: O Papel das Políticas Públicas no Desenvolvimento do País, em parceria com a Leadership
Academy for Development (LAD), da Universidade de Stanford, e a Johns
Hopkins University School of Advanced International Studies.
O programa teve a participação de Francis Fukuyama e Roger Leeds,
dois professores mundialmente reconhecidos por suas atuações na área
de ciência política, e dos professores do Insper Fernando Schüler, Ricardo
Paes de Barros, Sérgio Lazzarini e João Manoel Pinho de Mello.
Patrocinado pela Fundação Brava e com apoio do Centro de Liderança Pública (CLP), o curso focou a eficácia da gestão pública como força construtiva para o desenvolvimento de um país, compartilhando ferramentas e modelos analíticos para apoiar gestores e formuladores de políticas públicas.

Highlighted - Executive Education
Despite the recession in the year due to the country’s political and economic crisis, we made important progress in our Open-Enrollment Programs.
We launched 15 new programs in various fields of
knowledge and welcomed over 2,700 students who
shared in our learning experience.
In our Custom Programs, we invested energy in fostering greater integration between both companies
and the school’s internal areas to better understand
the needs and topics of relevance to education and to
create an ecosystem connected to our aspiration of
generating impact through education. Through these
efforts, we seek to develop and leverage the concept
of a “school for all life stages” in all our educational
programs for executives.
For the first time in Brazil, we offered the program
“The Role of Public Policy in Private Sector Development” in partnership with the Leadership Academy
for Development (LAD) of Stanford University and
Johns Hopkins University School of Advanced International Studies.
The program featured Francis Fukuyama and Roger
Leeds, two professors renowned worldwide for their
work in the political sciences, as well as professors from
Insper, namely Fernando Schüler, Ricardo Paes de Barros, Sérgio Lazzarini and João Manoel Pinho de Mello.
Sponsored by the Brava Foundation and supported by the Center for Public Leadership, the program
focused on the efficiency of public management as a
constructive force for a country’s development, and
shared tools and analytical models to support managers and public policy makers.

Impacto na sociedade

Alunos participantes do programa de intercâmbio
Students participating in exchange programs

Acordos de Cooperação
Cooperation Agreements
70
63
55
45

Welcomed 96
students

34

35

31
24
13
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Nº Países
No. of Countries
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18

2013

20

2014
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2015

25

2016

Nº Acordos
No. of Agreements

35
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Recebemos
96 alunos
intercambistas

Atração de talentos

Avançar na internacionalização é um dos objetivos estratégicos da escola para os próximos anos. Nossa intenção é construir relacionamentos com
instituições internacionais, docentes e alunos estrangeiros para adicionar valor mútuo para toda a comunidade, proporcionando uma formação voltada à
atuação global e à vivência multicultural.
Por meio de parcerias internacionais, proporcionamos, aos nossos alunos, a oportunidade de complementar os estudos em escolas de vários
países e de conviver com diferentes culturas. Fechamos 2016 com 70
acordos de cooperação realizados com 25 países – um aumento de 11%
em relação ao ano anterior –, que proporcionaram 140 intercâmbios para
mais de 17 nações. Também recebemos 96 alunos de 17 nacionalidades,
sendo 78 deles graduação, 17 de certificates e um de mestrado.
Um dos destaques dessas parcerias foi a assinatura do acordo de dupla
titulação, para alunos da Graduação, com a Nova SBE School of Business
and Economics, em Portugal. O aluno poderá cursar o último ano da Graduação na Nova SBE e, ao mesmo tempo, iniciar o Mestrado. No total, em
quatro anos e meio será possível conquistar dois diplomas: Graduação,
válido no território nacional, e Mestrado, válido na União Europeia.
Fechamos a parceria com a Columbia University, em Nova York, que receberá nossos alunos de graduação para os cursos de Pós-graduação no formato 4+1 – 4 anos de graduação no Insper, mais 1 ano de pós-graduação.
Outro destaque foi o MIT Teaching Lab, um programa com a universidade norte-americana Massachusetts Institute of Technology (MIT), para
compartilhar conhecimento com alunos do Ensino Médio interessados
em Engenharia. Em 2016, realizamos duas edições, com a participação de
mais de 63 jovens que criaram projetos complexos, orientados por nossos alunos, em parceria com os alunos do MIT.
Em 2017, nosso desafio é aumentar ainda mais a internacionalização da
escola, por isso buscamos intensificar as atividades internacionais de Ensino, Pesquisa e Extensão, desdobrando nas dimensões de governança,
corpo docente, corpo discente, ensino e currículo, pesquisa e ambiente.

Difusão de conhecimento

Advancing our international cooperation is one of the
school’ strategic goals for the coming years. Our goal
is to forge relations with international institutions, professors and students to create mutual value for the
entire community and to give our students an education with a global vision and multicultural experience.
Through international partnerships, we offer our
students the opportunity to complement their studies
at schools in various countries and to experience
new cultures. We ended 2016 with 70 cooperation
agreements in 25 countries, an increase of 11% from
the previous year, which made possible 140 student
exchange programs in more than 17 nations. We
also welcomed 96 students from 17 countries, 78 of
which in undergraduate programs, 17 in the certificate programs and one in the master programs.
One of the highlights was the signing of a dual-degree agreement for undergraduate students
with the Nova SBE School of Business and Economics in Portugal. Students can complete the last year
of their undergraduate program at Nova SBE, while
simultaneously starting their master’s program. In a
total of four and a half years, they can receive two diplomas: an undergraduate degree valid in Brazil and a
master’s degree valid in the European Union.
We forged a partnership with Columbia University
in New York, which will received our undergraduate
students in graduate programs in the 4+1 format
(four years of undergraduate studies at Insper plus
one year of graduate studies at Columbia).
Another highlight was the MIT Teaching Lab, a program with the Massachusetts Institute of Technology
(MIT) in the United States to share knowledge with
high school students interested in Engineering. In
2016, we organized two editions in which more than
63 young people participated, who developed complex projects under the orientation of our students,
who worked in partnership with MIT students.
In 2017, our challenge is to expand further the
school’s internationalization, for which we plan to
strengthen our international Education, Research
and Extension activities, which are broken down into
governance, faculty, student body, education and
curriculum, research and environment.

Em destaque Educação Executiva

Formação de gente

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

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

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

*Cursos com turmas também aos finais de semana
*Programs with classes on weekends
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Direito Law Programs
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

Direito Law
Estratégia e Negócios Strategy & Business
Finanças Finance
Internacional International
Learning Journeys
Liderança Leadership
Marketing e Inovação Marketing & Innovation
Negociação Negotiation

Impact on society

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

Educação Executiva Executive Education

Impacto na sociedade

Advanced Program
APF – Advanced Program in Finance

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

Atração de talentos

Pós-graduação Lato Sensu

Pós-graduação Stricto Sensu

Research Degree Programs

Difusão de conhecimento

Graduação Undergraduate Programs

Impacto na sociedade

Portfólio Program portfolio
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Difusão de conhecimento

Neste ano, trouxemos personalidades das mais variadas
áreas do conhecimento para promover o debate sobre
temas relevantes para a sociedade. Ao todo, foram
realizados 130 eventos de pesquisa e conhecimento que
contaram com a presença de quase 11 mil pessoas no
campus, entre alunos, colaboradores e convidados.

We were proud to welcome prominent professionals
to share their knowledge and encourage multi-disciplinary debate. At the seminar “Vargas Llosa: 80
Years of History”, we welcomed the winner of the
Nobel Prize in Literature, Mario Vargas Llosa, to talk
about his life, his passion for literature and Brazil’s
current social and economic scenario.
Michael Sandel, political philosopher and a professor at Harvard University, also joined us to talk about
ethical dilemmas and citizenship in a thought-provoking and inspiring lecture.
Other highlights included the seminars Democracy, Institutions and Freedom of the Press, with
Carlos Ayres Britto, a former Supreme Court justice,
and The Challenges of Public and Private Ethics in
Contemporary Brazil, with Torquato Jardim, minister
of transparency.
All of the events were recorded and are available
on the Livestream platform. Using live streaming
tools, in 2016, we were able to broadcast over 90
events, which received a total of 448,000 views.
To expand the scope of academic research and
the content of events, we also reformulated the
Insper Knowledge portal. This effort included compiling academic and opinion papers as well as content
from lectures, seminars and debates, and adopting
language that is accessible to non-academic publics.
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OUR CHALLENGE IS TO STIMULATE THE PRODUCTION
OF KNOWLEDGE AND TO STRENGTHEN OUR ACADEMIC
CONTRIBUTION TO SOCIETY.

This year, we welcomed professionals in various
fields of knowledge to foster debate on issues of
relevance to society. A total of 130 research and
knowledge events were organized and attended
on campus by nearly 11,000 people, who included
students, employees and guests.

Impacto na sociedade

O NOSSO DESAFIO É ESTIMULAR A PRODUÇÃO
DE CONHECIMENTO E POTENCIALIZAR A NOSSA
CONTRIBUIÇÃO ACADÊMICA PARA A SOCIEDADE.

Dentre os principais, tivemos orgulho em receber personalidades para compartilhar conhecimentos e fomentar o debate multidisciplinar. Com o seminário “Vargas Llosa: 80 anos de história”, recebemos o vencedor do prêmio
Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa para falar sobre sua trajetória, sua
paixão pela literatura e sobre a atual conjuntura socioeconômica do Brasil.
Michael Sandel, filósofo político e professor da Universidade Harvard,
também esteve conosco para falar sobre dilemas éticos e cidadania, em
uma palestra instigante e inspiradora.
Outros destaques foram os seminários Democracia, Instituições e Liberdade de Imprensa, com Carlos Ayres Britto, ex-ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF); e Os Desafios da Ética Pública e Privada no Brasil
Contemporâneo, com Torquato Jardim, ministro da Transparência.
Todos os eventos foram gravados e estão disponíveis na plataforma
Livestream. Com o uso de ferramenta de transmissão simultânea, pudemos transmitir, em 2016, mais de 90 eventos que totalizaram quase 448
mil visualizações.
Para ampliar o alcance de pesquisa acadêmica e conteúdo de eventos,
também reformulamos o portal Insper Conhecimento, reunindo artigos
acadêmicos e de opinião, conteúdo de palestras, seminários e debates,
com uma linguagem acessível ao público não acadêmico.

Knowledge

Atração de talentos

Impacto na sociedade
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Alumni
Alumni
During the year, various activities were directed towards the Alumni Community, seeking to keep our
alumni engaged and connected to the school.

Durante o ano, diversas atividades foram dedicadas especialmente à Comunidade Alumni, com o intuito de manter nossos alumni engajados e
conectados ao conhecimento.

Conselho Alumni – em que alumni participaram de debates sobre
assuntos estratégicos dos cursos de graduação, e orientaram as
organizações estudantis para realização de projetos eficazes;

Alumni Sponsors: alumni personally sponsored students on the scholarship program and acted as mentors.

Padrinho Alumni – em que eles apadrinharam alunos bolsistas integrais
com doação e mentoria para apoiar o desenvolvimento e a carreira;

Scholarship Program: alumni contributed to the Undergraduate Scholarship Fund, which supports the
granting of new scholarships to students.

Programa de Bolsas – alumni contribuíram com o Fundo de Bolsas da
Graduação, auxiliando na seleção de novos bolsistas.

The community alumni engagement also had a direct
impact on donations to the Scholarship Fund, with
the number of donors rising from 152 in 2015 to 229
in 2016, for total donations of R$317,000.
One of the highlights is the Perfin Educar Fund, created by alumnus José Roberto Ermirio de Moraes Filho
(ADM 2007), which donates 100% of its administration and performance fees to the Scholarship Fund,
which in the year amounted to R$120,000. We also
raised R$54,860 through donation commitments for
up to three years during Alumni Week, as well as an
unprecedented donation from the graduates of the
class of 2015.2 (27th ADM and ECO classes). Another
special donation was given by alumnus Rodrigo Reali
Abdelnur (ECO 2012) for Insper’s future student dormitories. Rodrigo, who works at BTG Pactual, motivated and intermediated the donation of furniture,
electronics and other items to be used in the dorms.
The Alumni also collaborated by joining the Alumni
Networking, an online network that makes their contact information available to students to answer any
questions they have about specific areas or just to
share information.

O engajamento da comunidade também reflete diretamente na captação
do Fundo de Bolsas: passamos de 152, em 2015, para 229 alumni doadores em 2016, resultando em uma contribuição total de R$ 317 mil.
Um dos destaques foi o repasse do Fundo Perfin Educar, criado pelo
alumnus José Roberto Ermirio de Moraes Filho (ADM 2007) – que doa
100% da taxa de administração e performance para o Fundo de Bolsas
–, de R$ 120 mil. Também tivemos R$ 54.860 em compromissos de doações de 1 a 3 anos, captados durante a Semana Alumni, e uma doação
inédita dos formandos de 2015.2 (27ª Turmas ADM e ECO). Outra doação
muito especial foi a do alumnus Rodrigo Reali Abdelnur (ECO 2012) para
a futura residência estudantil do Insper. Rodrigo, que trabalha no banco
BTG Pactual, motivou e intermediou a doação de móveis, eletrônicos e
outros itens que serão usados no alojamento.
Alumni também colaboraram ao participar da rede on-line Alumni
Networking, disponibilizando seus dados de contatos para que alunos
pudessem tirar dúvidas sobre uma determinada área de atuação ou
apenas trocar informações.

Fernanda Carvalho de Souza, bolsista da Graduação - Economia
Fernanda Carvalho de Souza, scholarship student in the undergraduate program in Economics

Fundo de Bolsas
O ano de 2016 foi especial para o Fundo de Bolsas. Com o apoio da comunidade Insper, tivemos uma captação recorde de R$ 4,6 milhões, que
possibilitou a entrada de 47 novos bolsistas para os cursos de graduação
em ADM e ECO.
O Fundo de Bolsas conta com três fontes de captação: restituição dos
alunos bolsistas, transferência de 1% da receita da Graduação e doações de
pessoas físicas e jurídicas, sendo esta última a principal fonte de recursos.
Do montante captado, R$ 3,5 milhões foram doados pelos Amigos do
Insper, que apoiam continuamente o Programa de Bolsas. Já as contribuições de pessoas jurídicas somam R$ 554 mil. Outra parte do montante
captado neste ano veio de doações da Comunidade Alumni, que contribuiu com R$ 317 mil ao todo.

255 alumni de
26 áreas de mercado
no alumni networking

Scholarship Fund
The year 2016 was a very special one for the Scholarship Fund. With the support of the Insper Community,
we raised a record R$4.6 million, which made it possible to grant scholarships to 47 new students in the
ADM and ECO undergraduate programs.
The Scholarship Fund has three funding sources:
reimbursements by scholarship students, the transfer of 1% of revenue from the undergraduate programs, and personal and corporate donations, with
the latter the main funding source.
Of the total amount raised, R$3.5 million was donated by the “Amigos do Insper”, a group that provides continuous support to the Scholarship Program.
Meanwhile, corporate contributions amounted to
R$554,000. The other part of the amount raised this
year came from donations by the Alumni Community,
which contributed a total of R$317,000.

Impacto na sociedade

Alumni Council: in which a group of selected alumni
participated in debates on strategic topics related to
the undergraduate programs and advised student
organizations on how to develop effective projects.

Atração de talentos

Dentre as principais iniciativas, tivemos:
Difusão de conhecimento

The main initiatives include:

Recorde de captação =
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R$ 4,6 milhões

Record funding =
R$ 4,6 million
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255 alumni in 26
fields in the alumni
networking
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Doadores do Fundo de Bolsas
Donors to the Scholarship Fund
Alumni e alunos

Alumni and students

Atração de talentos
Impacto na sociedade
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David Vineyard Steuer – ADM 2012
Diego Rovere D’Avila – ADM 2005
Dirceu Delamuta Filho – ADM 2007
Edison Audi Kalaf – MBA 2004
Eduardo Franco De Siqueira – ADM 2006
Eduardo Medaets – ADM 2012
Eduardo Santin Scarpari – ADM 2006
Eduardo Urquiza Fernandes Portelada – ECO 2012
Elder Jascolka Dos Santos – CBA 2012
Ernesto Martins Faria – ECO 2008
Fabio Carlos Pereira Da Silva – ADM 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 2016
Felipe Campos Cresciulo – ECO 2010
Felipe De Bellis – ADM 2013
Felipe Figueiredo Celidonio – ADM 2012
Felipe Franciss De Figueiredo Moreira – ECO 2014
Fernanda Verroni Keidel – ADM 2007
Fernando B Foz – ADM 2012
Fernando Castro De Campos Roriz – ECO 2008
Fernando Henrique Folchito Maglioni – ADM 2007
Fernando Kenji Muramoto – ADM 2005
Fernando Luis Abegao Neto – ADM 2006
Fernando Santos Abreu Caligaris – ECO 2010
Fernando Vilela Ferraz Soares – ECO 2015
Filipe Heilberg – ADM 2012
Francisco Lara Resende – ECO 2013
Francisco Mendonça De Toledo Arruda – ADM 2007
Franco Rodrigues Resende Veludo – ADM 2007
Frederico De Souza Queiroz Pascowitch – ADM 2005
Gabriel De Abreu Rabello – ECO 2012
Gabriel Giannecchini De Oliveira – ECO 2012
Gabriela Fornazier Huffenbaecher – ADM 2013
Giuliana Caroline Lopes Dos Reis – ADM 2011
Guilherme Bockmann Ferreira – ADM 2007
Guilherme Caltabiano Monteiro – ADM 2006
Guilherme Costa Santos – ADM 2011
Guilherme Da Silva Palocci – ADM 2007
Guilherme Lopes Ferrari – ECO 2009
Gustavo Alves Jordão – ECO 2009

Luiz Philipe Efeiche Fauza Machado – ECO 2014
Luiza Chantre De Oliveira Azevedo – ECO 2011
Maisa Diniz Lima – ADM 2013
Marcela Noya Alves Gomes De Almeida – ECO 2012
Marcelo Caiuby Novaes – ADM 2009
Marcelo De Campos De Oliveira Branco – MBA 2015
Marcelo Henrique Varela Donelli – ECO 2005
Marcelo Saad – ADM 2013
Marcelo Schmidt Goffi Gomez – ADM 2013
Marcelo Tifaldi Franco – ADM
Marcos Amorim Da Costa Santos – ADM 2009
Maria Angelica Martins Miranda – ADM 2007
Maria Eduarda Pereira Dos Santos Novaes – ECO 2015
Mariana Guazzelli – ADM 2013
Mariana Penazzo – ADM 2008
Mariana Ramos Teixeira – ADM
Mariana Silveira Dornellas – ECO 2014
Marina Bicudo De Almeida Muradian – ADM 2012
Marina Kairalla Garcia – ADM 2005
Mateus Polking – ECO 2013
Matheus Queiroz Freire – ADM 2016
Mauricio Masiero Nicoletto – ADM 2005
Michel Rapaport – ECO 2004
Miguel De Arteaga Romero – ECO 2010
Milton Giannelli Neto – ADM 2008
Murilo Trajano Pinheiro – ECO 2012
Natalia Rosa Santana De Jesus – ADM 2008
Nathalia Andrade Castro – ADM 2015
Nick Lazur – CBA 2015
Nicolas Roland Gallbach – ADM 2006
Octavio Portolano Machado – ECO 2012
Oskar Von Treuenfels – ADM 2008
Patricia Da Silva Herbas Palomo – ADM 2003
Paula Cabianca Toledo Marques – ADM 2011
Paula Kober Nogueira Leite – MEST ADM 2013
Paula Mendes Caldeira Rathsam – ECO 2015
Paulo Bertolucci Belliboni – ECO 2010
Paulo Eduardo Dertonio Donato – CMM 2007
Paulo Henrique Landim Junior – ECO 2010
Paulo Ruy Tung Pedroso – ADM 2005
Pedro Gomide Margon Netto Faiad – CFM 2015
Pedro Griz Carvalheira – ADM 2011
Pedro Guerra Fernandes – ADM 2012
Pedro Henrique Braga Lobo – ADM 2007
Pedro Henrique De Melo Tobita – CFM 2016
Pedro Henrique Lemgruber Vilela – ADM 2005

Difusão de conhecimento

Adriano Ortega Carvalho – ECO 2008
Alencar Severino Da Costa Filho – ECO 2013
Alexandre Lopes Kireeff Filho – ADM 2012
Alexandre Magno Da Cruz Oliveira Filho – MBA 2013
Alice Faiwichow – ADM 2014
Ana Cláudia Viol – ADM 2013
Andre Abramowicz Marafon – ECO 2013
Andre Cimerman – ECO 2012
Andre De Campos Isaac – ADM 2013
Andre Ferro E Silva Tolosa – ADM 2005
Anna Luisa Bartoletti De Lima E Silva – ECO 2013
Arieh Levin – ECO 2014
Arlete De Araujo Silva Nese – MBA 2005
Artur Pereira De Almeida Martins – ADM 2012
Ary Cera Zanetta Neto – ECO 2005
Augusto Meireles Reis – ECO 2004
Augusto Roque Dos Santos – CBA 2013
Beatriz Egreja Camargo – ECO 2012
Beatriz Ogura Hanashiro – CBA 2010
Bianca Maluf Escoboza – ADM 2014
Bruno Cesar Miranda Cardoso – ECO 2010
Bruno Gorgulho Rodrigues – ECO 2011
Bruno Igel – ADM 2005
Bruno Jose Rolim Komessu – ADM 2006
Bruno Neves Adriano Mascia – ECO 2012
Bruno Oliveira Gonçalves – ADM 2007
Bruno Saliba Laguna – ADM 2010
Caio Saliba Laguna – ECO 2012
Carlos Alberto Amaral Santos Morbach – ADM 2010
Carlos Eduardo De Camargo Schmidt Filho – ECO 2014
Carlos Jiann Lih Chiang – ADM 2006
Carolina Mayumi Utumi – ECO 2014
Carolina Passoni Yoshimoto – ADM 2010
Carolina Tieppo Rocco – ADM 2013
Cesar Queiroz Botelho – ADM 2009
Clara Roorda – ECO 2008
Claudia Bruschi Martins – ECO 2010
Cynthia Michels – ECO 2012
Daniel Brull – ADM 2006
Daniel Di Gregorio – ADM 2013
Daniel Gomes Rodrigues – ECO 2015
Daniel Kim Ting – ADM 2006
Daniel Rubinich Costa – ECO 2013
Daniela Sarmento E Souza Pacheco – CBP 2016

Gustavo Cardoso Aranha Pereira – ECO 2012
Gustavo Cavichioli – ECO 2013
Gustavo Goldenberg – ECO 2011
Gustavo Jabali Oxer – ADM 2013
Gustavo Jubram Portellinha – ADM 2010
Gustavo Massami Tachibana – ECO 2012
Gustavo Oliveira Borim – ADM 2008
Gustavo Saad Teixeira – ADM 2012
Henrique Cordeiro Mariano – MBA 2008
Henrique Leal Teixeira – ECO 2013
Henrique Silva Pires Sana – ADM 2006
Henry Abdo Nakad – ADM 2008
Hugo Viccari Kovac – ADM 2010
Humberto Donato Lessa Valente Nardiello – ADM 2009
Icaro Resende Pinello – ECO 2013
Isaac Chagas Pessanha – MBA 2014
Isabel Bichucher Opice – ECO 2010
Isabella Brito Gondim – ECO 2014
Isabella Riso Bezerra Leite – ADM
Isadora Maggi De Góes – ADM 2013
João Daniel Azevedo Dos Santos – ADM 2008
João Frederico Buriche Paredes – ECO 2014
João Guilherme Dmytraczenko Franco – LLM
João Marcelo De Aguirre Furlan – ADM 2003
João Miranda De Oliveira Rebouças Brandão – ECO 2012
José Geraldo Setter Filho – MBA 2006
Jose Renato Quaggio Colaferro – ADM 2008
Larissa Matilde Salles Cunha Araium – ADM 2008
Leandro Batagiotti Dos Santos Antonio – ADM 2014
Leonardo Francisco Sant Ana Júnior – ECO 2011
Leonardo Jamil Feres – MEST ECO 2014
Leonardo Laranjeira Gomes – MBF 2012
Leonardo Vieira Monteoliva Doratioto – ADM 2014
Livia Rizzi Razente – ADM 2008
Luan Maike Felicio De Souza Barros – ECO 2014
Luanna Peixoto Luna – ADM 2010
Lucas Calazans Luz – CMM 2017
Lucas Carvalho Zacharias – ADM 2012
Lucas Do Amaral Moreira – ECO 2014
Lucas Guadaim Rosa – ADM 2012
Lucas Pogetti Zanetti – ADM 2009
Lucas Roman Martinez – ECO 2013
Luis Felipe Ruaro Yared – ADM 2012
Luis Rodolfo Cruz E Creuz – LLM 2004
Luiz Felipe Felix Curado – ECO 2014
Luiz Fernando Rafael Naso – ADM 2014
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Luiz Eduardo De Figueiredo Menezes – Ed. Exec.
Luiz Henrique Antunes Alochio – Ed. Exec.

Amigos

Friends

Staff

André Duarte
Andrea Minardi
Danny Pimentel
Guilherme Fowler
Guy Cliquet
Irineu Gianesi
José Oyadomari
Lars Meyer Sancher
Lúcia Guilhoto
Luciana Ferreira
Luiz Turatti
Marco Aurelio Queiroz
Maria Cristina Nogueira Gramani
Michael Viriato
Ricardo Rocha
Sérgio Lazzarini
Tatiana Iwai
Tiago Fischer
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Alexandre Campetelli
Alice Alexandre Dos Santos
Ana Carolina Oliveira De Souza
Ana Carolina Souza Grandchamp
Antonio Marcos Guerreiro
Camila Mata Machado Soares
Claudia Teresa Nunes
Daniel Flavio Vieira
Eduardo Augusto Rissi
Elaine Silva Bezerra
Elane Aparecida Almeida De Jesus
Felipe Moraes
Guilherme Rios Leite
Guy Cliquet
Irineu Gianesi
Isabel Cristina Rabello Passos
José Nilzo Mota Da Silva
Liao Yu Chieh
Lidia Aurora Da Silva Lorensato
Luana Frota Lima
Luciana Carvalho De Mesquita Ferreira
Luiz Turatti

Insper Jr.

Impacto na sociedade

Mauro Bergstein
Rosiane Mancia Nunes Pecora
Isabel Maria Sobrino Porto Rosas
Bernardo Carneiro
Beatriz Vidal Olivieri
Mariana Derenzi Cardoso

Staff

Marcelo Hiroshi Nakagawa
Mariana Campos De Souza Justo
Natalia Firmino
Paula Pardini Barone
Priscila Marino De Lima
Rinaldo Artes
Rogerio Gutierrez
Sergio Ricardo Martins
Vinicius Cassio Barqueiro
Yeung Luk Tai

Atração de talentos

Família Claudio Haddad
Marcel Herrmann Telles
Vicente Falconi
Fernando Russo
Andrea e Piero Minardi
Alina e Michael Perlman
Família Igel
Luis Norberto Pascoal, Filhos e Netos
Miguel Gilberto, Filhos e Netos
Heloisa e Arthur Mizne
Roberto Haberfeld
Henrique Alhante
Antonio Brennand
Anderson Lemos Birman
Fabio Colletti Barbosa
Julio De Siqueira Carvalho de Araujo
Maria Lúcia de Fátima Zorzato
Arthur Omar de Andrade Lazarte
Victor de Andrade Lazarte
André Street Aguiar
Alex Harry Haegler
Eduardo Cunha Monnerat Solon de Pontes
Manoel Sabino Neto

Oliver Mizne
Rodrigo Lisboa Bonafé
Carla Silverio
Ronei Filgueiras Frigerio
Alessandro Fialho Chicarelli
Luciano Fernandes Telo
Alessandra Barbour De Freitas
Ana Clara E Marcelo Ribeiro
Elena Zaidan Osmo
Renata Meirelles
Consuelo Brandão De Carvalho
Marcel Henrique Corazza
Fatima E Valdemir Chicarelli
Marina Gaensly Blattner
Paola Pieroni Navas Jacob
Pedro Batista Santos
Silvia Ramenzoni
Sonia Regina Grosso
Fernando Lima Rocha Lohmann
Gabriel Rocha Affonso Ferreira

Difusão de conhecimento
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Victor Augusto Wallendzus Reis – ADM 2011
Victor Kortenhaus Dreux Miranda – ECO 2012
Victor Mucciolo Cabernite – ADM 2007
Vinícius Ferreira Henriques – ADM 2012
Vinícius Royo Rággio – ADM 2014
Vitor Akkerman Aronis – ECO 2015
Vitor Assef Dos Santos – ADM 2012
Wayne Ferreira – ADM 2005
Wellington Augusto Duque Mazutti – ECO 2010

Formação de gente

Pedro Noriyuki Hokama – ADM 2012
Pedro Paulo Rios Batista – ADM 2013
Pedro Robelo Schittkowski – ECO 2016
Pedro Thomaz Salata – ADM 2014
Rafael Barbosa Santos Coelho – ADM 2007
Rafael Behar – ADM 2006
Rafael Frison – ADM 2012
Rafael Martins Prado De Oliveira – CFM 2013
Rafael Rissoni Andery – ADM 2013
Rafael Yunes Selegatto – ECO 2011
Raphael Falcioni – ADM 2011
Raphael Nascimento Diederichsen – ECO 2007
Rebeca Soares Pereira – ADM 2012
Renan De Melo Carvalho – ECO 2012
Renan Tanzillo Dos Santos – ADM 2016
Renata Costi Filippos – ADM 2015
Renata Do Couto Longo Hellu – ADM 2012
Renato Jose Gentil Junqueira – ECO 2012
Renato Proença Prudente De Toledo – ADM 2007
Ricardo Jai Sarue Kluger – ADM 2012
Ricardo Luiz Coelho Duarte – ECO 2010
Ricardo Silvarolli Korall – ADM 2013
Roberta Beatriz Bolognesi Donato – ADM 2005
Roberto Figueiredo Rocha – ADM 2013
Rodolpho Rocha Ruiz – ADM 2005
Rodrigo Comim Canela – ADM 2011
Rodrigo Laranjeira Braga Borges – LLM 2013
Rodrigo Matsushita – CBA 2012
Rodrigo Reali Abdelnur – ECO 2012
Samer Souhail Ghosn – ADM 2008
Samih Alexandre Mikhayel – ADM 2013
Samuel Veloso Pinheiro – ECO 2015
Sergio Luiz Andolpho Provenzano Coelho – ECO 2007
Taís Novaes Silva – ADM 2011
Taiza Maria Ferraz Roso – ADM 2012
Tatiana Milan – ADM 2003
Theo Sabio Leopardi – ADM 2002
Thiago Angelini Depieri – ADM 2012
Thiago De Toledo Kodic – ADM 2009
Thiago Simões Maffra – ADM 2006
Thomas Florez Mainzer – ECO 2015
Thomas Wahle Silva Rego – ECO 2014
Thomaz Alcantara Whately – ADM 2009
Valter Pujol Ortiz – MBA 1996
Veronica Nascimento Pinto – ECO 2013
Victor Alves Medola – ADM 2013
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Responsabilidade social
Social responsibility
Social responsibility initiatives were carried out
in various Education, Research and Management
fronts at the school, which engaged both internal
and external stakeholders in the planning and
implementation phases.

Evento de lançamento do livro “The Economics and Organization of Brazilian Agriculture”, aqui no Insper
Launch ceremony at Insper of the book, “The Economics and Organization of Brazilian Agriculture.”

Em novembro de 2016, recebemos a notícia de uma grande perda: nosso
amigo e professor Fábio Chaddad teve a sua carreira precocemente interrompida.
Fábio foi nosso professor de 2004 a 2007 e, atualmente, era professor joint
appointment do Insper e da Universidade de Missouri, nos Estados Unidos.
Durante sua carreira, produziu alguns dos mais importantes trabalhos
sobre o agronegócio no Brasil e, como reconhecimento, recebeu uma série de prêmios e homenagens. Sua última publicação foi o livro “The Economics and Organization of Brazilian Agriculture”, lançada aqui no Insper,
em setembro. O livro combina a evidência sobre o desenvolvimento do
agronegócio no Brasil com a história dos seus empreendedores.
Conheça um pouco mais sobre a obra de Chaddad, acessando:
https://www.insper.edu.br/homenagem-a-fabio-chaddad/.

In November 2016, we received news of a great loss:
our friend and professor Fabio Chaddad had his career cut short.
Fábio was an Insper professor from 2004 to 2007
and currently was a joint appointment professor at
Insper and the University of Missouri.
Over his career, he produced some of the most
important papers on agribusiness in Brazil, for which
he received a series of awards and accolades. His
last publication was the book, “The Economics and
Organization of Brazilian Agriculture,” which was
launched here at Insper in September. The book
combines evidence of the development of Brazilian
agribusiness with the history of its entrepreneurs.
Learn more about this work by Chaddad by going
to: https://www.insper.edu.br/homenagem-a-fabio-chaddad/.
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Fábio Chaddad and Agribusiness
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Fábio Chaddad e o Agronegócio
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Em 2016, várias ações voltadas à responsabilidade socioambiental foram
implementadas, com o intuito de engajar stakeholders e promover a cultura de sustentabilidade no ambiente acadêmico.
Um dos destaques foi o lançamento da Cátedra Meio Ambiente e Economia, em parceria com o Instituto Escolhas, para fomentar a pesquisa sobre
sustentabilidade, por meio de cursos de extensão abertos e gratuitos. Outra
iniciativa importante foi a parceria com a plataforma mundial de cursos à distância Coursera, que possibilitou o lançamento do curso on-line sobre Capitalismo Consciente, e encerrou o ano com mais de 3.500 alunos envolvidos.
Em função de nosso envolvimento com temas na área de sustentabilidade, recebemos o convite para participar de uma comissão formada por
um seleto grupo de instituições de ensino signatárias do PRME BRAZIL e
do Global Compact. O objetivo é criar uma metodologia para difusão dos
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Brasil – os ODS
fazem parte da “Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, assinada por mais de 150 líderes mundiais, membros da Organização nas
Nações Unidas (ONU). Internamente, realizamos workshops para apresentar, aos nossos alunos de graduação, os ODS e a importância de sua
aplicação no contexto atual das instituições. Também iniciamos o planejamento para inserção, de forma transversal, dos ODS em nossos cursos.
Decidimos, ainda, participar do movimento “Vamos Limpar o Rio?” –
uma iniciativa do Arq. Futuro que reúne diversas instituições para cuidar
dos rios em São Paulo, além de propor questões ambientais importantes
para os centros urbanos. O lançamento aconteceu no Insper, em um debate para discutir o tema “A Cidade e a Água”.
Como reconhecimento pelas diversas atividades realizadas pelos alunos, professores e colaboradores durante o ano e, especialmente, pela
12ª Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular,
recebemos o selo Instituição Socialmente Responsável, da Associação
Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior (ABMES).

Difusão de conhecimento

In 2016, various social and environmental responsibility actions were implemented to engage stakeholders and to foster a culture of sustainability in the
academic environment.
One of these was the creation of the Economics
and Environmental Chair, in partnership with the
Escolhas Institute, to support research in the field of
sustainability through open-enrollment and free extension programs. Another important initiative was
the partnership with the global distance-learning
platform Coursera, which made it possible to launch
the online program Conscientious Capitalism, which
engaged over 3,500 students during the year.
Due to our involvement in sustainability topics, we
were invited to take part in a commission formed by a
select group of learning institutions that are signatories to PRIME BRAZIL and to the Global Compact. The
purpose is to create a methodology for disseminating
the 17 Sustainable Development Goals in Brazil. The
SDGs are part of the 2030 Agenda for Sustainable
Development, which was signed by the leaders of
more than 150 nations of the world that are members
of the United Nations. Internally, we carried out workshops to introduce our undergraduate students to the
SDGs and to emphasize the importance of their application in the current context of institutions. We also
began planning for incorporating the SDGs into all our
academic programs.
We also decided to take part in the movement
“Let’s Clean the River?” (Vamos Limpar o Rio?), an
initiative of Arq. Futuro that brings together various
organizations to care for rivers in São Paulo and to
propose important environmental solutions for urban centers. The launch event was held on the Insper
campus, with a debate to discuss the topic entitled
“The City and Water.”
As recognition of the various activities carried out
by students, professors and employees during the
year, especially the 12th Social Responsibility Campaign of Private Higher Education, we received the
Socially Responsible Institution seal from the Brazilian
Association of Higher Education Companies (ABMES).

Iniciativas relacionadas à responsabilidade social estiveram
presentes em diversas frentes de Ensino, Pesquisa e Gestão
na escola, envolvendo stakeholders internos e externos no
planejamento e implementação das ações.
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Repercussion in the media

5.899

3.913

2014

2015

2016

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Folha.com
Estadão.com.br
Valor Econômico
Folha de S. Paulo
UOL
Exame.com
Valor Online
O Estado de S. Paulo
BOL Notícias
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Fab Lab: our digital
fabrication laboratory

Financial sustainability

Fab lab: nosso laboratório
de fabricação digital

Atração de talentos

4.588

Top 10 veículos de comunicação
Top 10 communication vehicles

Difusão de conhecimento

Exposição na mídia
Exposure in the media

Em 2016, nossos professores e pesquisadores estiveram à disposição
da imprensa, nacional e internacional, como fonte confiável de informação, posicionando o Insper como uma referência para assuntos ligados a
macro e microeconomia, política, finanças, estratégia e gestão, além de
gestão de pessoas e varejo.
No total, foram quase 5.900 matérias citando o Insper, o que representa um aumento de 29% em relação a 2015. Também tivemos um aumento de 15% na exposição da marca Insper na imprensa internacional, com
mais de 70 reportagens realizadas em veículos como Wall Street Journal,
Financial Times, Bloomberg, Reuters, The News York Times, entre outros.

Sustentabilidade financeira

In 2016, our professors and researchers were available to the local and international media as a reliable
source of information, positioning Insper as a reference on topics related to macro and microeconomics, politics, finance, strategy and management,
people management and retailing.
We also registered a 15% increase in the Insper
brand’s exposure in the international media, with
more than 70 articles published in the year in vehicles such as the Wall Street Journal, Financial Times,
Bloomberg, Reuters, The New York Times and others.
In all, nearly 5,900 publications cited Insper or
its professionals, an increase of 29% from 2015. Of
these, more than 70 were in international vehicles.

Formação de gente

Repercussão na mídia
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WE ARE A NONPROFIT INSTITUTION DRIVEN BY OUR BELIEFS,
STRONG VALUES AND A PASSION FOR EDUCATION AND
GENERATING NEW IDEAS CAPABLE OF PROVOKING CHANGE.

INDICADORES FINANCEIROS
FINANCIAL INDICATORS
em milhares de Reais 1
thousands of Reais 1

2015

2015

sem Engenharia
without
Engineering

2016

2012

2013

2014

116.877

125.985

129.435

143.881

146.167

165.000

170.444

Gross revenue

116,877

125,985

129,435

143,881

146,167

165,000

170,444

Custos e Despesas Diretas

42.975

47.456

55.603

60.621

68.239

69.896

81.001

Costs and Direct expenses

42,975

47,456

55,603

60,621

68,239

69,896

81,001

Margem Operacional

Receitas Brutas

com Engenharia
considering
Engineering

2016

sem Engenharia
without
Engineering

com Engenharia
considering
Engineering

68.173

72.970

69.041

76.959

71.549

87.344

81.438

Operational margin

68,173

72,970

69,041

76,959

71,549

87,344

81,438

Despesas Indiretas

16.163

18.962

19.130

24.755

25.949

26.391

27.663

16,163

18,962

19,130

24,755

25,949

26,391

27,663

32.868

40.699

44.962

46.705

51.146

49.801

54.509

Indirect expenses

Despesas Gerais e Institucionais
General and institutional expenses

Superávit Final
Administrative surplus

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

32,868

40,699

44,962

46,705

51,146

49,801

54,509

22.496

17.985

10.163

15.528

4.483

27.317

15.431

22,496

17,985

10,163

15,528

4,483

27,317

15,431

57.564

60.169

63.927

69.527

69.527

91.102

99.768

57,564

60,169

63,927

69,527

69,527

91,102

99,768

8.700

893

1.393

1.340

1.789

1.789

Scholarship fund (end of period)

893

1,393

1,340

1,789

1,789

2,656

8,700

28.095

13.285

13.583

5.438

5.438

34.661

34.661

28,095

13,285

13,583

5,438

5,438

34,661

34,661

Doações - Fundo de Bolsas

576

1.080

2.078

2.978

4.289

4.645

9.002

Donations - Scholarship fund

576

1,080

2,078

2,978

4,289

4,645

9,002

3.704

16.861

16.770

16.816

16.816

-

17.886

Donations - Academic Projects / Engineering

3,704

16,861

16,770

16,816

16,816

-

17,886

Doações - Centros de Pesquisa e novas Cátedras

2.164

1.659

1.536

1.559

1.559

3.049

3.049

Investimentos - Total
Investments - Total

Doações - Projetos Acadêmicos / Engenharia

Donations - Research Centers and New Chairs

2,164

1,659

1,536

1,559

1,559

3,049

3,049

Doações - Total

6.444

19.600

20.384

21.353

22.664

7.694

29.937

Donations - Total

6,444

19,600

20,384

21,353

22,664

7,694

29,937

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

Atração de talentos

Fundo de Bolsas (saldo ao final do período)

2.656

Difusão de conhecimento

1

2015

com Engenharia
considering
Engineering

2016

com Engenharia
considering
Engineering

2012

2013

2014

Biblioteca: Acervo e Base de Dados

652

179

232

139

154

Library

652

179

232

139

154

25.173

11.341

11.747

3.204

31.024

Infrastructure

25,173

11,341

11,747

3,204

31,024

Tecnologia

2.270

1.765

1.604

2.095

3.484

Technology

2,270

1,765

1,604

2,095

3,484

Infraestrutura

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

1

Fonte: Controladoria Insper
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Financial sustainability

INVESTIMENTOS1 INVESTMENTS1
milhares de Reais
thousands of Reais

Fonte: Controladoria Insper

Impacto na sociedade

Sustentabilidade financeira
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SOMOS UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS,
MOVIDA POR CONVICÇÕES, FORTES VALORES,
PAIXÃO POR EDUCAR E GERAR IDEIAS CAPAZES
DE PROVOCAR MUDANÇAS.

Formação de gente

Indicadores Indicators

INÍCIO

RELATÓRIO ANUAL 2016

milhares de Reais
thousands of Reais

%

Graduação

2012
50.943

44

Undergraduate

Pós-graduação Lato Sensu
Graduate Programs

Pós-graduação Stricto Sensu
Professional Masters

Educação Executiva

45

50,943

42.365

36

36

42,365

3.812

3

3

3,812

19.757

17

16

19,757

2013

%

56.268

49

56,268

45.191

34

45,191

4.211

4

4,211

20.316

13

20,316

2014

%

63.968

2015

2016

2016

com Engenharia
considering
Engineering

sem Engenharia
without
Engineering

com Engenharia
considering
Engineering

50

63,968

44.523

35

44,523

4.582

4

4,582

16.362

11

16,362

71.785
71,785

49.949
49,949

%

74.070

51

49.949

15.747

6.400

5

6,400

15.747

11

15,747

35

49,949

4

6,400

49

74,070

34

6.400

%

11

15,747

%

81.095

51

81,095

57.746

34

63,968

8.115

86.539

18.044

11

18,044

57.746
57,746

8.115
8,115

18.044
18,044

Fonte: Controladoria Insper

GRADUAÇÃO UNDERGRATUATE
PROCESSO SELETIVO - CANDIDATO/VAGA - 1º SEMESTRE
ADMINISTRAÇÃO
Business
Administration

VAGAS
Openings

2016 - Vestibular

Admissions examination

2016 - ENEM

8,6

130

8,3

PROCESSO SELETIVO - CANDIDATO/VAGA - 2º SEMESTRE

2016 - ENEM

16,8

3.2

3,6
3.6

ADMISSIONS PROCESS – APPLICANT/OPENING – 2 SEMESTER
ST

VAGAS
Openings

5,4

ECONOMIA
Economics

4,2

70

5.4

12,2

10

3,2

30

16.8

ADMINISTRAÇÃO
Business Administration

140

Admissions examination

ENGENHARIA
Engineering

90

9.3

4.2

25,4

5

12.2

25.4

Fonte: Perfil de Inscritos Vestibular (Inscrições Efetivas sem treineiros)

PÓS-GRADUAÇÃO GRADUATE
NÚMERO DE MATRICULADOS POR PROGRAMA
CERTIFICATES

MBAs

LL.M. e LL.C.

DOUTORADO
Doctoral

721

18

408

237

64

75

10

2016

778

89

457

272

57

83

12
Fonte: Controladoria Insper

PROGRAMAS DE CURTA E MÉDIA DURAÇÃO E PROGRAMAS CUSTOMIZADOS
OPEN-ENROLLMENT PROGRAMS AND CUSTOM PROGRAMS

PROGRAMAS CUSTOMIZADOS
Custom programs

2.123

1.489

2.719

1.378

2,719

1,438
1,378

Fonte: Operacional das Respectivas áreas: Abertos e Customizados
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Examinamos as demonstrações financeiras do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa (“Instituto”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações, e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação ao Instituto, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas, de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e 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.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade do Instituto de continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
à sua continuidade operacional e ao uso desta base contábil na elaboração de tais demonstrações - a
não ser que a Administração pretenda liquidar o Instituto, ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento dessas operações.
Os responsáveis pela administração do Instituto são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são os de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais sempre detecte as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários,
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
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2016

STUDENTS ENROLLED

PROGRAMAS ABERTOS
Open-enrollment programs
2,123

Opinião

Impacto na sociedade

APF

MESTRADO
PROFISSIONAL EM
ECONOMIA
Professional Masters in
Economics

2015

2015

Aos
Diretores e Conselheiros do
Insper Instituto de Ensino e Pesquisa
São Paulo (SP)

Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras

STUDENTS ENROLLED
MESTRADO
PROFISSIONAL EM
ADMINISTRAÇÃO
Professional Masters in
Business Administration

NÚMERO DE MATRICULADOS

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Atração de talentos

2016 - Vestibular

VAGAS
Openings

9,3

10

8.3

VAGAS
Openings

ECONOMIA
Economics

65

8.6

20

ADMISSIONS PROCESS – APPLICANT/OPENING – 1ST SEMESTER

VAGAS
Openings

em 31 de dezembro de 2016 e 2015

86,539

5

8,115

Demonstrações financeiras

Difusão de conhecimento

Executive Education

%

2015
sem Engenharia
without
Engineering

Formação de gente

RECEITAS POR PROGRAMA REVENUE BY PROGRAM

INÍCIO

RELATÓRIO ANUAL 2016
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais vigentes, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

ATIVO

2016

Caixas e equivalentes de caixa

4

118.638

87.068

Contas a receber de alunos

5

15.941

16.207

Bolsas restituíveis

6

1.602

1.493

2.524

2.317

548

459

139.253

107.544

•• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver os atos de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;

Circulante

•• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos do Instituto;

Despesas antecipadas

•• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;

Realizável a longo prazo
Aplicações financeiras

4

5.811

5.334

•• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Instituto. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção, em nosso relatório de auditoria, para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Instituto a não mais se manter em continuidade operacional;

Bolsas restituíveis

6

11.854

10.646

Outras contas a receber

7

9.883

26.241

Imobilizado

8

129.160

103.497

Intangível

2.504

941

Diferido

2.299

2.635

161.511

149.294

300.764

256.838

São Paulo, 10 de fevereiro de 2017
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

NÃO CIRCULANTE

PASSIVO

Nota

2016

2015

9

3.585

4.531

Salários, férias e encargos sociais a pagar

10

11.111

8.778

Serviços faturados não prestados – receita diferida

11

11.354

7.984

Impostos a recolher

569

548

Outras contas a pagar

725

2.045

27.344

23.886

550

360

550

360

218.934

189.246

Reserva estatutária

13.658

13.658

Superávit do exercício

40.278

29.688

272.870

232.592

300.764

256.838

Circulante
Fornecedores

NÃO CIRCULANTE
Provisão para contingências

Flavio Gozzoli Gonçalves
Contador – CRC 1SP290557/O-2

Impacto na sociedade

Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Outras contas a receber

Atração de talentos

•• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações, e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

12

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
13
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Patrimônio Social
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2015

Difusão de conhecimento

Nota

Formação de gente

(Em milhares de Reais)

INÍCIO

RELATÓRIO ANUAL 2016
Demonstrações dos fluxos de caixa – Método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de Reais)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de Reais)

ATIVOS

Nota

2016

Receitas operacionais líquida

15

164.951

141.093

Custos de Mão de obra de ensino e diretos

16

(127.782)

(104.879)

37.169

36.214

Superávit bruto

2016

2015
Superávit do exercício

40.278

29.688

7.661

7.441

–

–

190

(113)

59

2.636

1.925

146

50.113

39.798

(476)

(5.334)

(2.977)

(5.784)

(770)

(11.825)

Fornecedores

(946)

760

Salários. férias e prêmios a pagar

2.333

147

(1.299)

724

3.370

2.408

49.348

20.894

Ajustes por:

Valor residual das baixas de imobilizado

Despesas gerais e administrativas

17

(36.988)

(36.968)

Depreciação e amortização

8

(7.661)

(7.441)

5e6

(1.925)

(146)

18

32.486

23.503

23.081

15.162

Despesa com devedores duvidosos
Outras receitas operacionais, líquidas
Superávit antes das receitas e (despesas) financeiras

Provisão para contingência
Baixa de ativo imobilizado e intangivel
Provisão para crédito de liquidação duvidosa

(Aumento) / redução em ativos
Aplicações financeiras longo prazo

19

17.830

14.973

Despesas financeiras

19

(633)

(447)

17.197

14.526

40.278

29.688

Receitas financeiras líquidas
Superávit do exercício

Demonstrações de resultados abrangentes
2015

Superávit do exercício

40.278

29.688

Resultado abrangente total

40.278

29.688

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
(17.778)

(7.449)

Caixa líquido usado nas atividades de investimento

(17.778)

(7.449)

31.570

13.445

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de Reais)

Impacto na sociedade

Aquisição de ativo imobilizado e intagível

Aumento do caixa e equivalentes de caixa

Demonstrações da mutação do patrimônio líquido

Demonstração de variação do caixa e equivalentes de caixa

Capital Social

Reserva
estatutária

Superávit
acumulado

Total

13.658

-

202.904

-

-

29.688

29.688

Saldos em 31 de dezembro de 2015

189.246

13.658

29.688

232.592

Incorporação ao Patrimônio Social

29.688

-

( 29.688)

-

-

-

40.278

40.278

218.934

13.658

40.278

272.870

No início do exercício

87.068

73.623

No fim do exercício

118.638

87.068

31.570

13.445

Aumento do caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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189.246

Saldos em 31 de dezembro de 2016

(Aumento) / redução em ativos

Serviços a faturar

2016

Superávit do exercício

Outras contas a receber

Outras contas a pagar

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de Reais)

Superávit do exercício

Contas a receber e bolsas

Atração de talentos

Receitas financeiras

Difusão de conhecimento

DESPESAS OPERACIONAIS

2015

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Depreciação e amortização

Saldos em 01 de janeiro de 2015

Formação de gente

Demonstrações de resultados

INÍCIO

RELATÓRIO ANUAL 2016

(Em milhares de Reais)

1. Contexto operacional

b. Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado.
c. Moeda funcional e moeda de apresentação
Estas demonstrações financeiras são apresentadas em real (R$), que é a moeda funcional do Instituto.
Todos 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 Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores
reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir das estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios
futuros afetados.
As informações sobre incertezas de premissas e estimativas que possuam um risco significativo
de resultar em um ajuste material, dentro do próximo exercício financeiro, e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas, que 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 n.º 5 e n.º 6);
•• Determinação das provisões para contingências (nota explicativa n.º 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 monetários 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.

(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.
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(c) Manter escrituração completa de suas receitas e despesas, em livros revestidos das formalidades
que assegurem a respectiva exatidão;

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 10 de fevereiro de 2017.

Impacto na sociedade

(b) Aplicar integralmente seus recursos na manutenção e no desenvolvimento dos seus objetivos sociais;

2. Base de preparação

Atração de talentos

(a) Não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes, pelos serviços prestados;

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

Difusão de conhecimento

O Insper é uma associação civil, sem fins lucrativos, que tem por objetivo a educação e a geração de
conhecimento nas áreas de Administração, Economia, Direito e Engenharia, explorando suas complementaridades para agregar valor às organizações e à sociedade.
Tendo sido constituído inicialmente Instituto Fiesole, em 20 de outubro de 2003, teve sua denominação alterada para Instituto Veris. Em 1.º 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 Pesquisa, 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 disseminação de conhecimento, destacam-se o Centro de Políticas Públicas (CPP), o Centro de Estudos e
Negócios (CeNeg), o Centro de Finanças (CeFi), o Centro de Liderança e Inovação (CLI) e o Centro de
Empreendedorismo (CEMP). 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 Instituto 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 contrato
de aluguel, totalizando mais de 20.000 m2 de área útil total, tornando-se locatário exclusivo do imóvel. Dessa ampliação, sete novas salas de aula entraram em operação, no mês de agosto daquele ano,
para atender à demanda dos cursos.
Em 2014 o Insper continuou com o projeto de expansão de sua área útil e inaugurou 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.
A Certificação de Utilidade Pública é o reconhecimento da União, dos estados e dos municípios, de que
o Instituto presta relevantes serviços à sociedade, sem distinção de clientela. Em 2016, com a extinção do
título de Utilidade Pública Federal, o Insper foi declarado entidade de Utilidade Pública Estadual, em certificação concedida pela Lei n.º 16.325, de 28 de novembro de 2016, publicada no Diário Oficial de 29/11/2016.
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:
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Notas explicativas às demonstrações
financeiras
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f. Serviços faturados e não prestados - receita diferida
Como prática de negócio e de mercado de atuação do Instituto, há faturamentos e pagamentos antecipados de cursos customizados, de graduação e de pós-graduação. Consequentemente, são reconhecidas como receitas diferidas, no passivo circulante, as mensalidades de períodos subsequentes
recebidas antecipadamente pelo Instituto no exercício social em curso, 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
requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

h. Imobilizado
Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de
depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas.
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os
recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos em outras
receitas/despesas operacionais, no resultado.
Amortização e depreciação
As benfeitorias em imóveis de terceiros são amortizadas com base no 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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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.
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
custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado, por meio do método dos juros efetivos.

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 cambiais incorridas até a data de levantamento do balanço patrimonial.

Impacto na sociedade

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

d. Contas a receber de alunos
Representam, basicamente, as mensalidades emitidas, porém não recebidas, os serviços a faturar,
além de acordos de mensalidades vencidas firmados com estudantes.
O reconhecimento do ajuste para créditos de liquidação duvidosa foi constituído em montante considerado suficiente pela Administração para fazer face a eventuais perdas na realização das mensalidades, negociações a receber e outros ativos a receber, sendo calculado levando-se em consideração
os índices históricos de recuperação, em suas diversas modalidades. Esses índices são revisados semestralmente, buscando uma melhor estimativa para a mensuração daqueles valores.

Atração de talentos

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.

Instrumentos financeiros derivativos
O Instituto não possuía, em 31 de dezembro de 2016 e 2015, nenhuma operação com instrumentos
financeiros derivativos, incluindo operações de hedge.

Difusão de conhecimento

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 gerenciar 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 mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício.
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b. Instrumentos financeiros
Ativos financeiros não derivativos
O Instituto reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos
os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação, na qual o Instituto
se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
O Instituto não reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do
ativo expiram, ou quando o Instituto transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais, 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 um passivo individual.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados, e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial, 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.
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Máquinas e equipamentos

10 anos

Móveis e utensílios

10 anos

Equipamentos de informática

5 anos
10 anos

Instalações

24 anos

Benfeitorias em imóveis de terceiros

21 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
estimativas 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
reconhecidos como parte integrante das despesas totais de arrendamento, pelo prazo de vigência do
arrendamento.

k. Avaliação do valor recuperável dos ativos
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos, com o objetivo de avaliar
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam
indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas, e
o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituído um ajuste do ativo para deterioração,
ajustando-se o valor contábil líquido ao valor recuperável.
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n. 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
prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições em vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados.

o. Receita de doações
As receitas de doações são recursos recebidos de terceiros, registrados no mês em que ocorre o
efetivo recebimento.

p. 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.

q. 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.
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l. Redução ao valor recuperável (impairment)
Ativos financeiros
O Instituto avalia os ativos do imobilizado quando há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda
no seu valor recuperável.
Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de
perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que esse evento de perda teve um efeito
negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que pode ser estimado de uma maneira confiável.

m. Benefícios de curto prazo a empregados
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não descontada 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 obrigação possa ser estimada de maneira confiável.

Impacto na sociedade

j. 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 da licença de
uso, ou de 5 anos, quando não houver especificação do prazo.

Ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros do Instituto são revistos a cada data de apresentação das demonstrações financeiras, para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso
ocorra tal indicação, o valor recuperável do ativo é determinado. Durante o exercício de 2016, não
houve indicação de perda no valor recuperável dos ativos não financeiros.

Atração de talentos

i. Diferido
No momento inicial da aplicação do Pronunciamento Técnico CPC 13 – Adoção Inicial da Lei n.º
11.638/07, e da Medida Provisória n.º 449/08, conforme previsto no item 20 desse pronunciamento
(posteriormente convertida para Lei n.º 11.941/09), o Instituto optou por manter, nesta conta, o saldo
do ativo diferido referente às despesas pré-operacionais, até a sua completa amortização ou baixa
contra o resultado. Tal amortização completa irá ocorrer nos próximos 7 anos.

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 Insper não consideraria em outras transações; indicações de que o devedor ou emissor
entrará em processo de falência; 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.

Difusão de conhecimento

Biblioteca
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As vidas úteis estimadas para os períodos corrente e comparativo são as seguintes:
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4. Caixa e equivalentes de caixa
2016

2015

61

10

-

57

Santander

106

-

Bradesco

10

1

177
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Vencimento

2016

2015

Caixa e bancos
Caixa
Itaú-Unibanco

IFRS 9 –
Instrumentos
Financeiros

1.º de janeiro de
2018

A principal alteração refere-se aos casos em que o valor justo dos passivos
financeiros calculado deve ser segregado de forma que a parte relativa ao valor
justo correspondente ao risco de crédito da própria entidade seja reconhecida
em “Outros resultados abrangentes”, e não no resultado do período.

A Administração
está avaliando o
impacto total de
sua adoção.

IFRS 15 –
Receita
de contratos
com clientes

1.º de janeiro de
2018

Essa nova norma traz os princípios que uma entidade aplicará para determinar a mensuração da receita, e quando ela deverá ser reconhecida.

A Administração
está avaliando os
impactos de sua
adoção.

IFRS 16 –
Leases

1.º de janeiro de
2019

Essa norma substitui a norma anterior de arrendamento mercantil, IAS
17/CPC 06 (R1) - Operações de Arrendamento Mercantil, e interpretações
relacionadas, e estabelece os princípios para reconhecimento, mensuração,
apresentação e divulgação de arrendamentos para ambas as partes de um
contrato, ou seja, os clientes (arrendatários) e os fornecedores (arrendadores).
Os arrendatários são requeridos a reconhecer um passivo de arrendamento
refletindo futuros pagamentos do arrendamento e um “direito de uso de um
ativo”, para praticamente todos os contratos de arrendamento, com exceção de
certos arrendamentos de curto prazo e contratos de ativos de baixo valor. Para
os arrendadores, o tratamento contábil permanece praticamente o mesmo,
com a classificação dos arrendamentos como arrendamentos operacionais ou
arrendamentos financeiros, e a contabilização desses dois tipos de contratos de
arrendamento de forma diferente.

A Administração
está avaliando os
impactos de sua
adoção.
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sem vencimento

63.477

43.300

Santander

Fundo de Aplicações

sem vencimento

10.431

6.315

Santander

Compromissada

05/08/2016

-

17.750

Bradesco

Aplic. Automáticas

sem vencimento

1.136

997

Bradesco

Fundo de Aplicações

sem vencimento

43.417

18.637

118.461

86.999

118.638

87.068

5.811

5.334

124.449

92.402

Caixa e equivalentes de caixa
Tesouro Nacional

IPCA

15/08/2018

Caixa

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa, e são efetuados investimento de baixo risco.
Os recursos classificados como caixa e equivalentes de caixa compreendem basicamente aplicações financeiras, as quais estão vinculadas a remuneração entre 100% a 105% do CDI (nos exercícios
de 2016 e 2015), que o Instituto contrata com instituições financeiras de primeira linha.

5. Contas a receber de alunos
Mensalidades escolares
Contas a receber de clientes customizados

Provisão para créditos duvidosos

2016

2015

17.338

13.822

1.446

4.563

18.784

18.385

(2.843)

(2.178)

15.941

16.207
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Principais pontos introduzidos pela norma

Norma

Fundo de Aplicações

Impacto na sociedade

Vigência

Impactos da
adoção

Itaú-Unibanco

Atração de talentos

t. Novas normas e interpretações ainda não efetivas
As alterações das normas existentes, a seguir, foram publicadas e serão obrigatórias para períodos
contábeis subsequentes, ou seja, a partir de 1.º de janeiro de 2018.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronunciamento contábil ou alteração nos pronunciamentos vigentes correspondentes a todas as novas Normas Internacionais de
Informação Financeira (IFRS, na sigla em Inglês). Portanto, a adoção antecipada dessas IFRS não é
permitida para entidades que divulgam as suas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Aplicações financeiras

Difusão de conhecimento

s. Receitas com trabalhos voluntários
Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro, o Instituto valoriza as receitas com trabalhos voluntários, inclusive dos membros integrantes de órgãos
da Administração, as quais são mensuradas pelo seu valor justo, levando-se em consideração os
montantes que o Instituto haveria de pagar caso contratasse tais serviços em mercado similar.
Em 31 de dezembro de 2016, o Instituto registrou receitas e despesas relacionadas aos trabalhos
voluntários, apesar de não ter efeito relevante, nas demonstrações financeiras, o valor de R$ 88,00
(R$ 79,00 em 2015).
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r. 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 estimadas. Uma receita não é reconhecida se há incerteza significativa da sua realização.
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O Instituto manteve, no exercício de 2016, os mesmos critérios de anos anteriores, no que se refere à
constituição da provisão para perdas na realização de créditos sobre os saldos vencidos.
A movimentação de provisão para créditos duvidosos no período de 31/12/2015 a 31/12/2016 está
representada a seguir:
Saldo em 31 de dezembro de 2015

Saldo em 31 de dezembro de 2016

(2.741)

(2.843)

2016

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

A vencer

2018

2.162

2019

2.443

2016

2015

2020

2.312

13.100

13.303

2021

2.110

2022

1.728

Após 2022

3.294

Vencidos
1.050

1.077

De 1 a 180 dias

1.954

1.887

Mais de 180 dias

2.680

2.118

18.784

18.385

14.049

7. Outras contas a receber – não circulante

6. Bolsas restituíveis

Depósitos Judiciais

2016

Atração de talentos

De 1 a 30 dias

2015

Provisão

Líquido

Líquido

Bolsas restituíveis

16.197

(2.741)

13.456

12.139

Circulante

2.148

(546)

1.602

1.493

14.049

(2.195)

11.854

10.646

CEPACs

2015

100

115

1.185

695

8.598

25.431

9.883

26.241

CEPAC
O Insper adquiriu no mercado financeiro 3.360 títulos de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC), 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 Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), 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.
(*) Valor reclassificado em 2015 da rubrica do ativo imobilizado para a rubrica de Outras contas a Receber – Não circulante – CEPACS.
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Bolsas restituíveis referem-se às bolsas parciais 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 vigentes 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 registrados, líquidos de provisão para realização.
Conforme previsto no estatuto do Instituto, as bolsas são concedidas a jovens estudantes talentosos que possuam bom aproveitamento acadêmico e comprovada baixa renda, e que optem por um
curso de graduação oferecido pelo Instituto.
A movimentação de provisão para créditos duvidosos no período de 31/12/2015 a 31/12/2016 está
representada a seguir:

Acordo financeiro especial

2016

Impacto na sociedade

Contas a receber

Não circulante

(1.260)

Difusão de conhecimento

(665)

Saldo em 31 de dezembro de 2016

Provisão no exercício

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 apurado no exercício foi de R$ 2.741 (R$ 1.481 em 2015).
Os saldos apresentados no ativo não circulante possuem o seguinte cronograma de vencimentos:

(2.178)

Provisão no exercício

(1.481)

Formação de gente

Critérios de constituição de provisão para créditos duvidosos

Saldo em 31 de dezembro de 2015
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31/12/2015

Aquisições

Baixas

Transferências

31/12/2016

Custo
Imobilizado em andamento

Aquisições

Baixas

Transferências

31/12/2016

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 Equipamentos

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

7

3

-

(10)

-

140.499

5.386

(2.673)

(15.258)

127.954

Móveis e utensílios

(2.612)

(766)

247

-

(3.131)

Custo
Imobilizado em andamento

310

1.390

-

-

1.700

26.919

7.350

(69)

-

34.201

–

-

-

16.833

16.833

8.516

593

(18)

12

9.103

10.007

395

(261)

50

10.190

Equipamentos de informática

(6.879)

(1.318)

1.994

-

(6.203)

Máquinas e Equipamentos

12.191

3.929

(0)

(62)

16.058

Máquinas e Equipamentos

(1.782)

(1.164)

54

-

(2.892)

Biblioteca

2.599

152

(1)

-

2.750

Biblioteca

(1.109)

(217)

6

-

(1.320)

Instalações

12.430

-

-

-

12.430

Instalações

(4.962)

(518)

-

-

(5.480)

Benfeitorias em imóveis de terceiros

54.981

2.127

(226)

-

56.882

Benfeitorias em imóveis de terceiros

(3.148)

(2.284)

-

-

(5.432)

–

14

-

(14)

-

-

(2)

-

2

-

127.954

15.950

(576)

16.819

160.147

(20.492)

(6.268)

2.301

2

(24.457)

120.007

(883)

(372)

(15.256)

103.497

Terrenos
CEPAC
Móveis e utensílios

Bens recebidos em doação

(689)

1

0

(3.818)

Equipamentos de informática

(6.203)

(1.429)

209

0

(7.423)

Máquinas e Equipamentos

(2.892)

(1.473)

0

(1)

(4.366)

Biblioteca

(1.320)

(221)

0

-

(1.541)

Instalações

(5.480)

(518)

-

-

(5.998)

Benfeitorias em imóveis de terceiros

(5.432)

(2.412)

3

-

(7.841)

(24.457)

(6.743)

213

-

(30.987)

103.497

9.207

(363)

16.819

129.160
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Impacto na sociedade

(3.131)

Imobilizado líquido

Bens recebidos em doação

Imobilizado líquido

Depreciação
Móveis e utensílios

Depreciação

Atração de talentos

Equipamentos de informática

Bens recebidos em doação

Difusão de conhecimento

8. Imobilizado

31/12/2015

Formação de gente

Esses títulos serão utilizados para aumento do potencial construtivo do edifício que irá ampliar a
faculdade, cujos terrenos já foram adquiridos pelo Instituto.
Em maio de 2016, a Prefeitura do Município de São Paulo aprovou a vinculação de 2.224 unidades
de CEPACs aos terrenos destinados à construção do novo prédio do Insper, com início das obras
programado para o primeiro trimestre de 2017, na Rua Uberabinha, Vila Olímpia. Dessa forma, foi
realizada a transferência de R$ 16.833,00 da rubrica Outras contas a receber para a rubrica Ativo
imobilizado.
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Menos de ano

17.151

15.025

Entre um e cinco anos

91.619

59.536

158.148

75.354

266.918

149.915

Mais de cinco anos

Salários, férias a pagar e encargos a recolher

5.779

5.141

INSS a recolher sobre folha de pagamento

1.549

1.353

IRRF sobre folha de pagamento

1.669

1.392

568

492

1.447

316

99

84

11.111

8.778

FGTS a recolher sobre folha de pagamento
Provisão para prêmio a funcionários
Outras obrigações com pessoal

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

11. Serviços faturados não prestados – receita diferida
Clientes customizados
Cursos de pós-graduação

2016

2015

1.059

984

10.295

7.000

11.354

7.984

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

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 e cíveis, 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

9. Fornecedores

2015

Reversão de
provisão de
contingências

2016

360

153

513

Total

-

37

37

Total

360

190

550

2016

2015

Aluguel a pagar

1.847

1.697

Fornecedores nacionais – outros

1.738

2.834

Trabalhistas

3.585

4.531

73

Sustentabilidade financeira

72

2015

Impacto na sociedade

Em junho de 2016, o Insper recebeu em comodato um prédio situado na Rua Elvira Ferraz, n.º 265,
Vila Olímpia, para acomodação dos estudantes bolsistas que hoje são acomodados em flats alugados
e pagos pelo Insper. Esse imóvel está registrado em rubricas contábeis de compensação pelo valor
venal de R$ 3.268,00, não alterando, assim, os ativos e passivos da escola.

2016

Atração de talentos

2015

10. Salários, férias e encargos sociais a pagar

Difusão de conhecimento

2016

Formação de gente

Contrato de build-to-suit
Em 2004 o Instituto efetuou um acordo na modalidade build-to-suit. Essa modalidade consiste na
construção de um edifício sob medida para um usuário, no caso, o Instituto, que ocupará o imóvel pelo
período do contrato, que inicialmente era de 18 anos e, em 2013, foi revisto para um prazo de 24 anos.
Os investidores fizeram o aporte de capital para obra e permanecem proprietários da edificação, enquanto o Instituto vinculou um compromisso de ocupação contratual de longo prazo. Ficaram sob responsabilidade do Instituto os custos vinculados à ocupação do imóvel (fitting-out), tais como layout
interno – classificado, acima, como benfeitorias em imóveis de terceiros, móveis e equipamentos. Tais
custos foram suportados quase que integralmente por doações feitas por terceiros, tanto pessoas
físicas quanto jurídicas.
Em 2010 iniciaram-se as obras para construção da segunda torre do edifício-sede, na mesma modalidade 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:

INÍCIO

RELATÓRIO ANUAL 2016

Existem outros processos trabalhistas e cíveis avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de
risco possível, no montante de R$ 2.104,00 (R$ 2.021,00, em 2015) para os quais nenhuma provisão foi
constituída, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização.

16. Custos de mão de obra de ensino e diretos
2016

2015

Despesa com pessoal

(101.864)

(82.230)

Aluguel

(20.964)

(18.985)

(4.954)

(3.664)

(127.782)

(104.879)

2016

2015

(13.700)

(14.114)

Divulgação e Marketing

(6.749)

(6.826)

Manutenção e Conservação

(5.361)

(5.283)

Serviços públicos

(4.848)

(4.525)

Viagens e Estadias

(1.333)

(1.412)

Custo com Refeição em cursos

(949)

(671)

Reprografia

(810)

(996)

Materiais de consumo

(828)

(646)

Assinatura de periódicos

(262)

(234)

(98)

(260)

(2.050)

(2.001)

(36.988)

(36.968)

Materiais didáticos e outros

17. Despesas gerais e administrativas

As receitas, decorrentes de doações e contribuições para custeio, recebidas pelo Instituto, são empregadas integralmente nos seus objetivos sociais, comentados na Nota Explicativa n.º 1.
Em uma eventual extinção do Instituto, o patrimônio remanescente será destinado a outra entidade
sem fins lucrativos, com objeto social igual ou semelhante ao do Instituto, conforme indicado pela Assembleia 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.

O Instituto não possui partes relacionadas, e os membros do Conselho de Administração e Fiscal do
Instituto não são remunerados.

Serviços de terceiros

Despesas Judiciais e Legais

15. Receita operacional líquida
2016

2015

Outras despesas

Receita bruta de serviços prestados

Clientes customizados

Outras receitas operacionais

73.527

6.169

6.619

80.123

66.934

2.656

2.070

174.931

149.150

Deduções
Serviços prestados cancelados – mensalidades

(1.326)

Abatimentos concedidos sobre mensalidades

(3.050)

(2.174)

Impostos

(5.273)

(4.557)

(9.980)

(8.057)

164.951

141.093

Receita líquida total

74

2016

2015

24.440

22.607

Restituições da Cofins*

6.724

-

Outras receitas operacionais

1.322

896

32.486

23.503

Doações e patrocínios

(*) Restituições da Cofins: em 2015, o Insper entrou com pedido de restituição, junto à Receita Federal do Brasil, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) referente aos recolhimentos dos últimos 5 anos. Em 2016, obteve
sucesso em 21 processos, totalizando um recebimento no valor de R$ 6.724,00.
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(1.657)

18. Outras receitas operacionais

Impacto na sociedade

Pós-graduação

85.983

Atração de talentos

14. Partes relacionadas

Mensalidade Graduação

Difusão de conhecimento

13. Patrimônio líquido

Formação de gente

•• Trabalhistas e cíveis – As provisões trabalhistas e cíveis 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. 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.
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2016

2015

16.075

13.027

824

896

5

10

917

1.034

9

6

17.830

14.973

(286)

(228)

(118)

(108)

(229)

(111)

(633)

(447)

17.197

14.526

Exposição a risco de créditos
O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito. A exposição máxima do risco do crédito, nas datas das demonstrações financeiras, foi:
Nota

2016

2015

Caixa e equivalentes de caixa

4

118.638

87.068

Aplicação financeira – parcela não circulante

4

5.811

5.334

Contas a receber

5

18.784

18.385

Bolsas restituíveis

6

16.197

13.620

159.430

124.407

Total

Difusão de conhecimento

19. Resultado financeiro

Formação de gente

O Insper é uma instituição independente, sem fins lucrativos, e com visão de longo prazo. Para
que isso seja possível, reinveste o superavit em suas atividades de ensino e pesquisa.
Os recursos são administrados com prudência e eficiência, para alcançar os resultados nos prazos pretendidos. Pessoas e organizações são convidadas a participar, por meio de doações, dos
avanços e impactos gerados pelos envolvimentos e investimentos do Instituto.
As doações são destinadas aos projetos de escolha do doador, que passa a receber informações
regularmente, para que saiba do impacto de sua contribuição. Os projetos são: programa de bolsas,
patrocínios de espaços no campus, projetos de pesquisa e inovação, e formação de cátedras.

Receitas financeiras
Receitas de Aplicações Financeiras
Receita de multas e juros por atraso
Descontos obtidos
Receitas de multas por cancelamento
Outras receitas financeiras

Despesas Bancárias
Multa e Juros
Outras Despesas Financeiras

Receitas financeiras líquidas

Gerenciamento dos riscos financeiros
Visão geral
O Instituto possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:
•• Risco de crédito;
•• Risco de liquidez;

b. Risco de liquidez
É o risco de o Instituto encontrar dificuldades em 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 dezembro de 2016 superam o valor de passivo circulante em R$ 97.105,00 (R$ 68.516,00, em 2015).

Impacto na sociedade

20. Instrumentos financeiros

Atração de talentos

Despesas financeiras

•• 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 Insper 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$ 5.584,00 (R$ 3.659,00, em 2015) representativos de 15,96% do saldo total de
contas a receber de alunos e bolsas restituíveis, para fazer face ao risco de crédito.

c. Estimativa do valor justo
O Instituto divulga seus ativos e passivos a valor justo, com base nos pronunciamentos contábeis
pertinentes que definem esse valor, e 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.

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 prestação de serviços.
76

77

Sustentabilidade financeira

Esta nota apresenta informações sobre: a exposição do Instituto a cada um dos riscos acima; os objetivos do Instituto, suas políticas e seus processos de mensuração e gerenciamento de riscos; e gerenciamento do capital do Instituto.
O Instituto apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros:
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31/12/2016
Nota

Valor
Contábil

Valor
Justo

31/12/2015
Valor
Contábil

Valor
Justo

Ativos mensurados pelo valor justo

Formação de gente

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:

21. Renúncia fiscal
Em atendimento à Interpretação ITG 2002 (R1) – entidade sem finalidade de lucros, aprovada pela resolução 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%).

Caixa e equivalentes de caixa

4

118.638

118.638

87.068

87.068

Aplicações financeiras parcela não circulante

4

5.811

5.811

5.334

5.334

124.449

124.449

92.402

92.402

Empréstimos e recebíveis
5

18.784

18.784

18.385

18.385

Bolsas restituíveis

6

16.197

16.197

13.620

13.620

Outras contas a receber

7

12.407

12.407

28.559

28.559

47.388

47.388

60.564

60.564

3.585

3.585

4.531

4.531

3.585

3.585

4.531

4.531

Rogerio Gutierrez
Diretor de Operações

Marcelo Destito
Contador – CRC1SP 247018/O-0

Atração de talentos

Contas a receber de alunos

Difusão de conhecimento

Marcos de Barros Lisboa
Diretor Presidente

Ativos financeiros designados pelo valor
justo por meio do resultado

Passivos mensurados pelo custo amortizado
Fornecedores

9

Impacto na sociedade

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 utilizando-se o método de avaliação do nível 2.
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