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Insper:
Pilares estratégicos
Strategic Pillars

O que nos move?
What moves us?

Contribuir para a formação de indivíduos com iniciativa
para promover e liderar transformações que contribuam
para o bem comum e para uma sociedade mais justa e
próspera, com competência técnica e empatia, servindo
como exemplo, além de promover o desenvolvimento dos
outros e o seu próprio.
Colaborar para o debate sobre temas importantes e
produzir pesquisa acadêmica relevante.
Para isso, é importante trabalhar com fortes valores e
uma estratégia clara, hoje sustentada por cinco pilares que
dividem os capítulos deste relatório:
To contribute to the qualification of individuals with the drive
to promote and lead changes that foster the common good,
and a fairer and more prosperous society, with technical
competence and empathy, who also serve as role models
and promote the development of themselves and the others.
To contribute to the debate of important issues and produce relevant academic research.
Therefore, it is important to work with strong values and
a clear strategy, today supported by five pillars, which also
serve as a structure for the chapters of this report:

Impacto na sociedade
Impact on society
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Panorama Insper

Somos uma instituição independente, sem fins lucrativos, e revertemos
todo o resultado operacional para a realização da nossa missão.

Insper Overview

We are an independent, nonprofit institution, and we reinvest all our operational
results in the achievement of our mission.

Centros de Pesquisa e Conhecimento
Alunos

Graduação

Students

2.119
1.845

Undergraduate

Certificates

1.485
1.503

Certificates

MBAs

Advanced Program in Finance

Mestrados Profissionais

Doctoral Program
Executive Education (open-enrollment courses)

Educação Executiva (Cursos Customizados)
1.378
2017

5.846
5,846 articles published
in media

Números gerais
Other Numbers

245
214
17.019

Alumni

15.238

Alumni

Organizações
Estudantis
Student organizations

Visitas no Site

Certificações
Accreditations

3.864.676
2017

2016

•

In 2016: 89 papers, 19 book chapters and 8 books

543

eventos
events

em 2016

Endowed Chairs
•
•
•
•
•
•
•

Cátedra Chafi Haddad de Administração
Cátedra Instituto Ayrton Senna
Cátedra Instituto Unibanco
Cátedra IFB – Instituto Futuro Brasil
Cátedra Endeavor
Cátedra Economia e Meio Ambiente
Cátedra Insper e Palavra Aberta

592

eventos
events

em 2017

Captação de Recursos
Fundraising

2016

2017

*Fundo de Bolsas ADM e ECO
ADM & ECO Scholarship Fund

R$ 3,987 milhões

R$ 6,303 milhões

R$ 3.987 million

R$ 6.303 million

R$ 2,547 milhões

R$ 4,035 milhões

570.686

Fundo de Bolsas Engenharias
Engineering Scholarship Fund

R$ 2.547 million

R$ 4.035 million

4.432.489

Projetos Acadêmicos
Academic Projects
Engenharia e Programa de Cursos em Gestão e
Políticas Públicas Engineering and Program of
Courses in Management & Public Policy

R$ 14,886 milhões

R$ 16,681 milhões

R$ 14.886 million

R$ 16.681 million

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

R$ 3,049 milhões

R$ 2,928 milhões

R$ 3.049 million

R$ 2.928 million

461.411

Followers on social networks
Visits to the website

Em 2016: 89 artigos, 19 capítulos de livros, 8 livros

25
19

Seguidores nas redes

•

2.394

Matérias publicadas na
imprensa em 2017

Bolsistas

Em 2017: 91 artigos, 19 capítulos de livros, 2 livros

Cátedras

2016

Scholarship students

•

3.618

2.719

Executive Education (customized courses)

Produção Acadêmica

In 2017: 91 papers, 19 book chapters and 2 books

33
23

Educação Executiva (Cursos Abertos)

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

Academic Production

Total number
of students

208
225

Professional Masters

•
•
•
•
•

Total de alunos
em 2016

750
717

Insper Law

Total number
of students

9.501

184
104

Insper Direito

Doutorado

Total de alunos
em 2017

1.033
987

MBAs

APF

11.824

Research and Knowledge Centers

*1: A partir de 2017, passamos a publicar as doações do Fundo de Bolsas no regime competência (em 2016, foi publicado em regime caixa). As doações de 2016 no regime
competência - sem contar as realizadas para as Engenharias - foram de R$ 3.987.000,00, portanto, o crescimento observado em 2017 foi de R$ 2.316.000,00 (63%).
Incluindo-se as realizadas para as Engenharias, as doações foram de R$ 6.533.000,00, com crescimento de R$ 3.805.000,00 (58%) em 2017.
*1. In 2017, we started to publish donations to scholarship funds under the accrual basis of accounting (in 2016, such donations were published under the cash basis). Under the
accrual basis, donations – except the ones made to the Engineering Program – were of R$ (Brazilian reais) 3,987 million in 2016. Thus, the increase observed in 2017 was of
R$ 2.316 million (63%). Including the ones to the Engineering Program, donations were of R$ 6.533 million in 2016, what represents an increase of R$ 3,805 million (58%) in 2017.
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Carta do Presidente

Em 2017, o Insper continuou sua trajetória de crescimento dos últimos anos, com melhora tanto dos
resultados acadêmicos, quanto dos financeiros. Apesar dos desafios, seguimos concentrados em
avançar na nossa missão: oferecer educação e formação de qualidade e contribuir, com conhecimento embasado em evidências sobre temas relevantes para o debate nacional, nas nossas áreas
de especialização.
Na Graduação, nossos alunos conquistaram prêmios, criaram novas organizações estudantis e tiveram cada vez mais resultados avaliados por instituições externas à própria escola. Exemplos disso
foram as conquistas da competição mundial L’Oréal Brandstorm 2017, em Paris; da quinta vitória na
etapa nacional do CFA Research Challenge; das primeiras colocações na Innovation Olympics e na
Vacathon; e, também, do segundo lugar no Desafio Universitário de Políticas Públicas.
Ao longo do ano, nossas 25 organizações estudantis – que engajam cerca de 43% do nosso corpo discente (924 alunos) – realizaram dezenas de iniciativas. Cinco novas organizações estudantis foram criadas: Blockchain Insper, AgroInsper, Insper Liber, Mad Fox e Insper Sport Business.
Também tiramos do papel o projeto Insper Angels, uma rede de investimento-anjo formada por
nossos alumni.
Comemoramos o crescimento de 22% em alunos fazendo dupla titulação e, pela primeira vez, alunos de ADM, ECO e Engenharias cursaram uma disciplina integrada com o Laboratório de Fabricação.
No vestibular, introduzimos a segunda fase para todos os cursos, com o intuito de poder avaliar os
candidatos de forma integral, incluindo suas habilidades socioemocionais.
O Programa de Bolsas foi incentivado com a inauguração da Toca da Raposa, residencial com capacidade para mais de 50 alunos bolsistas da Graduação que moram fora do estado ou longe da capital. A iniciativa foi possível graças à Fundação Brava, que concedeu o prédio por 10 anos. Ao todo, em
2017, tivemos 245 alunos bolsistas, sendo 97 integrais e 148 parciais – um aumento de 14,5% em relação ao ano anterior. A captação para o Fundo de Bolsas de ADM e ECO atingiu R$ 6,3 milhões. Já para
o Fundo de Bolsas de Engenharias, captamos R$ 4 milhões, incluindo as doações de Claudio Haddad e
Marcel Telles que, juntos, concederam 10 novas bolsas de estudos integrais.
Na Pós-graduação, demos um importante passo ao lançarmos, em março, o Programa de Cursos
em Gestão e Políticas Públicas. Também criamos o Núcleo Docente Estruturante, para permitir maior
integração dos diversos programas e garantir uma governança comum.
Na Educação Executiva, seguindo uma agenda de inovação, criamos 13 novos Cursos de Curta
e Média Duração em Direito, Finanças, Liderança e Estratégia. Entre os lançamentos está o programa Chief Human Resources Officer (CHRO), voltado para líderes que atuam na estratégia da companhia (C-levels) e são responsáveis por decisões mais complexas. O crescimento no número de alunos
foi significativo: aumento de 44% na quantidade de turmas, passando de 4 mil para mais de 6 mil alunos atendidos, além de novos cursos e novos clientes nos programas customizados para empresas.
Um efeito colateral do crescimento acelerado tem sido a falta de espaço na escola. Para mitigar
esse problema, fizemos uma reforma no térreo e nos 6.º e 7.º andares. A partir de 2019, esse problema
será significativamente reduzido com a inauguração do novo prédio, vizinho ao atual, na Rua Quatá.
Com ele, aumentaremos nossa área útil em 50%, oferecendo mais salas de aula, laboratórios e áreas
para integração.
8

Internacionalmente, fomos acreditados pela EQUIS e passamos a pertencer ao seleto grupo de escolas de negócios – menos de 1% no mundo –, que possui a chamada Triple Crown ou “tríplice coroa”
de certificações (AMBA + AACSB + EQUIS), comprovando o nosso compromisso com a excelência. No
segundo semestre, recebemos a recertificação dos nossos cursos de MBA pela AMBA. Aumentamos
o número de parcerias de intercâmbio, mas queremos ampliar nossa atuação no âmbito internacional. A área deve ser foco neste ano.
No âmbito acadêmico, atuamos em um amplo espectro de áreas de pesquisa, que incluem os
diversos campos da Economia, da Administração, de Políticas Públicas e de áreas correlatas, como
Estatística e Direito. Nossos professores em regime de dedicação à pesquisa têm publicado nos principais periódicos em seus respectivos campos de atuação. O ano de 2017 também marcou a nomeação do professor Sérgio Firpo como fellow da Econometric Society, a mais prestigiosa comunidade de
pesquisa em Economia.
Sendo nosso papel não somente a produção de conhecimento, mas também o seu impacto na sociedade, realizamos vários eventos abertos ao público, bem como a publicação de estudos voltados
aos problemas contemporâneos. O grande desafio dos próximos anos é ampliar a produção intelectual relacionada à Administração.
Uma das grandes novidades do ano foi o lançamento da Cátedra Endeavor, iniciativa que passou a
ser liderada pelo professor Guilherme Fowler e que nasceu para produzir propostas de melhorias nas
políticas públicas para empresas Scale-ups no país.
No final de 2017, reestruturamos a diretoria da escola e reorganizamos as áreas. O objetivo é possibilitar maior integração entre as equipes de suporte, para melhorar a estrutura de apoio ao aluno. No
começo de 2018, anunciamos a contratação de Marcelo Orticelli para liderar a recém-criada Diretoria
de Administração e Pessoas.
Por fim, sem incluir o novo programa de Engenharia, o superávit operacional apresentou um crescimento de 74% em relação a 2016, atingindo R$ 21,6 milhões, o que colabora para o financiamento da
expansão das nossas atividades.
Agradeço a todos que têm colaborado para o desenvolvimento do Insper: alunos, professores, colaboradores e os muitos amigos da escola que contribuem com seu tempo, conhecimento ou recursos
para apoiar a nossa expansão e as bolsas de estudos. Vamos continuar trabalhando dedicados a consolidar o Insper como um centro de referência no Brasil, na formação de gente e na pesquisa aplicada
sobre os temas relevantes para o nosso país.
Atenciosamente,
Marcos de Barros Lisboa
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“Vamos continuar
trabalhando para consolidar
o Insper como um centro
de referência no Brasil, na
formação de gente e na
pesquisa aplicada sobre os
“We will keep working to
temas relevantes.”

consolidate Insper as a
center of reference in Brazil
in educating and developing
people and in applied research
on business, economics and
public policy.”

In 2017, Insper maintained its growth path of recent years, with improvements in both its academic and financial results. Despite the challenges, we continued to focus on advancing our mission: to offer high-quality
education and development and contribute with knowledge grounded in evidence on topics of relevance to
the national debate in our fields of specialization.
In the Undergraduate programs, our students won quite a few awards, created new student organizations
and had more of their results assessed by institutions from outside the school. Examples include winning
the global phase in Paris of the L’Oréal Brandstorm 2017; racking up their fifth victory in the national phase of
the CFA Research Challenge, making Insper Brazil’s top winner; placing first in the Innovation Olympics, with
a business proposal for one of Latin America’s largest conglomerates; coming first in the Vacathon, a rural
technology development marathon sponsored by Embrapa Dairy Cattle; and placing second in the Public Policy University Challenge, in which over 250 teams competed.
Over the course of the year, our 25 student organizations – which engage some 43% of our student body
(924 students) – carried out dozens of initiatives. Five new student organizations were created: Blockchain
Insper, AgroInsper, Insper Liber, Mad Fox and Insper Sport Business. We also got the project Insper Angels, an
angel investment network formed by our alumni, off the drawing board.
We commemorated a 22% increase in the number of students seeking dual degrees and, for the first time,
created joint activities for the Business Administration, Economics and Engineering programs, such as the
elective course “Value Chain & Business Ecosystems Management.” In our admissions examination, we introduced a second phase for applicants to all programs that will enable us to evaluate them comprehensively,
including their social and emotional capacities.
The Scholarship Program was reinforced with the inauguration of Toca da Raposa, a residential complex with
the capacity to house over 50 undergraduate scholarship students who reside outside the state or far from the
state capital. The initiative was possible thanks to Fundação Brava and its generous donation of the building’s
use for ten years. In all, in 2017, we had 245 students with scholarships (97 full and 148 partial), which represents
a 14.5% increase on the prior year. Fundraising for the Scholarship Fund for the Business Administration and
Economics programs reached R$6.3 million. Meanwhile, for the Engineering Scholarship Fund, over R$4 million
was raised, which includes ten full scholarships donated by Claudio Haddad and Marcel Telles.
In our Graduate programs, we took an important step by launching, in March, the Public Administration and
Policy Programs, also supported by Fundação Brava. We embarked on a campaign so that, in 2018, we could
launch the first class of the graduate program called Advanced Program in Public Administration (PAGP), and
submitted to the Ministry of Education for approval, by year-end, the project for a professional master’s program in formulating and evaluating public policy.
In Executive Education, following our innovation agenda, we created 13 new open enrollment programs in
Law, Finance, Leadership and Strategy. These new launches included the program Chief Human Resources
Officer (CHRO), which targets leaders who focus on this strategy of organizations (C-levels) and are responsible for more complex decisions. The segment’s student base registered significant growth in the year, with
a 44% increase in the number of new classes, from 4,000 to more than 6,000 students served, along with new
programs and new clients (an increase from 22 to 39 clients) in custom programs for companies.
One collateral effect of this accelerated growth has been a shortage of space on campus. To alleviate this problem, we renovated the ground floor as well as the sixth and seventh floors. As of 2019, this problem will be significantly reduced with the inauguration of the new building, located adjacent to the current one, on Rua Quatá.
The building will expand our floor space by 50%, bringing more classrooms, laboratories and integration areas.
Internationally, we were accredited by EQUIS and joined the select group of business schools (fewer than 1%
worldwide) with the so-called Triple Crown (AMBA + AACSB + EQUIS), further attesting to our commitment
10

to excellence. In the second semester, our MBA programs were reaccredited by AMBA. Although we managed
to increase the number of partnerships for exchange programs (from 70 to 77), we are still far from where we
want to be internationally, which should be a focal point this year.
On the academic front, Insper operates in a broad spectrum of research fields, which include the various
fields of Economics, Business Administration, Public Policy and related areas, such as Statistics and Law. Our
professors dedicated to research published in leading journals in their fields, such as the Journal of Econometrics, Journal of Business and Economic Statistics, Journal of Management Studies, Journal of Retailing and
others. In 2017, professor Sérgio Firpo was elected Fellow of the Econometric Society, which is the most prestigious research Economic community.
Because our role goes beyond producing knowledge to include its impact on society, we held numerous
events open to the public and published studies focused on contemporary issues. The greatest challenge of
the coming years will be to expand intellectual production related to Business Administration.
A major new development this year was the launch of the Endeavor Chair, an initiative to be led by professor Guilherme Fowler that was created to produce proposals for improving public policy for scale-up companies in the country.
At the end of the year, we restructured the school’s leadership and reorganized areas, with the aim of more
effectively integrating the support teams and improving the student support structure. In early 2018, we announced the hiring of Marcelo Orticelli to head up the recently created Administration & People Department.
Lastly, excluding the new Engineering program, our operating surplus grew by 74% compared to 2016, to
R$21.6 million, which will help to finance the expansion of our activities.
I thank everyone who has contributed to Insper’s development: students, professors, collaborators and the
many Friends of Insper who donate their time, knowledge or resources to support our expansion and scholarship programs. We will keep working with dedication to consolidate Insper as a center of reference in Brazil
in educating and developing people and in applied research on business, economics and public policy.
Sincerely,
Marcos de Barros Lisboa
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Carta do Conselho
Letter from the Board of Directors

Caros membros da comunidade Insper,
É com enorme satisfação que me comunico com vocês. Muitas coisas importantes aconteceram no
Insper no ano passado, diversas delas descritas em detalhe neste relatório.
No que se refere a alguns temas estratégicos, vale ressaltar a revisão de nosso Planejamento Estratégico, o reforço da estrutura de governança operacional, a crescente e positiva exposição do Insper na mídia e junto à opinião pública. Isso se deve, principalmente, a termos nos constituído em um
local onde os debates sobre os principais temas do país são discutidos de forma aberta, relevante,
desapaixonada e apoiada em fatos e evidências, coisa não muito comum no Brasil.
Além disso, no que se refere à inclusão, tema caro para nós, demos um enorme passo, creio que
pioneiro, junto a instituições de ensino superior privadas brasileiras, ao inaugurarmos nosso primeiro
dormitório para bolsistas integrais, graças a uma generosa doação da Fundação Brava.
Paralelamente a isso, cumprimos nossa ambiciosa meta de captação de recursos para o Fundo
de Bolsas, o que possibilitou expressivo aumento do número de bolsistas na Graduação, os quais já
representam cerca de 12% do total de alunos. Isso foi conseguido graças ao engajamento e à generosidade de um número crescente de alumni e demais Amigos do Insper, que acreditam e nos apoiam em
nossa missão e propósito. Somos imensamente gratos a todos aqueles que confiam em nós e contribuem para o Insper, seja financeiramente ou dedicando uma parte importante de seu tempo a diversas atividades ou fóruns de governança da escola.
A mesma Fundação Brava doou ao Insper todas as suas atividades de treinamento, pesquisa e
gestão para a área pública, o que veio a somar e ampliar, consideravelmente, nossa atuação nessa
área – a qual reputamos não só como sinérgica às nossas atividades em Administração e Economia,
mas também como agregadora de enorme valor ao país. À Fundação Brava, o nosso penhorado agradecimento.
Continuamos, também, em um processo de expansão física, adquirindo terrenos em torno do Insper e iniciando a construção do prédio adjacente, na Rua Uberabinha com a Rua Quatá, fundamental
para a continuidade do programa de Engenharia. Quanto a este, inauguramos diversos laboratórios de
última geração para apoio à nossa prática didática, o que nos colocou em posição de liderança no ensino de Engenharia no país. Uma vez mais, isso se tornou viável graças à generosidade de importantes
doadores, que têm apoiado nosso programa desde o início. A eles, nossa enorme gratidão.
Tudo isso foi conseguido por meio do excelente trabalho de Marcos, sua equipe de diretores, respectivos staffs e, fundamentalmente, do corpo docente que, na linha de frente, educando ou gerando
conhecimento, viabiliza o cumprimento de nossa missão. A eles, somos imensamente gratos.
A contribuição e apoio de todos vocês que constituem a comunidade Insper é essencial para que
possamos continuar nossa trajetória e atingir a nossa visão de sermos reconhecidos como a melhor
entidade de ensino superior no Brasil nas áreas onde atuarmos. Muito obrigado.
Cordialmente,
Claudio Haddad
Presidente do Conselho Deliberativo
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Dear members of the Insper community,
It is with immense satisfaction that I write to you about the many important developments at Insper over this past year, several of which are detailed in this report.
On the strategic front, these included a review of our Strategic Planning, the
strengthening of our operational governance and Insper’s growing and positive
media exposure and public opinion. This positive development is mainly due to
having established ourselves as a place where the country’s most pressing issues are debated openly, relevantly, rationally and grounded in facts and evidence,
something not that common in Brazil.
Furthermore, on inclusion, a topic dear to us, we took an enormous — and I believe
pioneering — stride forward as a Brazilian private institution of higher learning by
inaugurating our first dormitory for full scholarship students, thanks to a generous
donation from Fundação Brava.
In parallel, we met our ambitious fundraising goals for the Scholarship Fund,
which allowed us to substantially increase the number of scholarship students in
our undergraduate programs, which already make up some 12% of students. This
was made possible thanks to the engagement and generosity of a growing number
of alumni and other Friends of Insper, who believe in and support our mission and
purpose. We are immensely grateful to all those who placed their trust in us and
contributed to Insper, whether financially or by dedicating an important part of
their time to the school’s many activities or governance forums.
The same Fundação Brava donated to Insper all of its activities in public-sector
training, research and management, which built on and considerably expanded
our presence in this area, which we see not only as having synergies with our
activities in the fields of Business Administration and Economics, but also as an
enormous creator of value for the country. To Fundação Brava, we extend our
deepest gratitude.
We also continue to make progress on our physical expansion, by acquiring lots
adjacent to the Insper campus and starting construction of a building, at the intersection of Rua Uberabinha with Rua Quatá, that is critical to the continuity of
our Engineering program. Also for this program, we inaugurated various state of
the arts laboratories to support our practical education, which has put us at the
forefront of Engineering teaching in Brazil. Once again, this was made possible
thanks to the generosity of important donors, who have supported our program
since the beginning. To them, our profound appreciation.
All these achievements were due to the outstanding efforts made by Marcos, by
his executive team, by their respective teams and, fundamentally, by the members
of our faculty, who, because they serve on the frontlines by teaching or producing
knowledge, made it possible to fulfill our mission. To them, we are immensely grateful.
The contribution and support of each person who forms the Insper Community
is essential for enabling us to continue on our path and attain our vision of being
recognized as Brazil’s best institution of higher learning in our fields of knowledge.
Thank you very much.
Cordially,
Claudio Haddad
Chairman of the Board

Comitê Executivo
Executive Committee
Marcos Lisboa
Presidente President
Carolina da Costa
Graduação Undergraduate Programs
Roberto Pedote
Pós-graduação Lato Sensu e Educação
Executiva Graduate Programs and Executive
Education
Guy Cliquet do Amaral Filho
Pós-graduação Lato Sensu Graduate Programs
Irineu Gianesi
Assuntos Acadêmicos Academic Affairs
Marcelo Orticelli
Administração e Pessoas Administrative and
People
Silvia Bassaglia
Patrimônio e Hospitalidade Assets and
Hospitality
Silvio Laban Neto
Marketing e Conteúdo Marketing & Content

Conselho Deliberativo
Board of Directors
Claudio Haddad
Presidente do Conselho Deliberativo Chaiman of
the Board
Fábio Barbosa
João Fernando Gomes de Oliveira
Luís Norberto Pascoal
Maurizio Mauro
Michael Edgar Perlman
Paulo Cunha
Pedro Moreira Salles
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Experiência Além da Sala de Aula
O dia a dia dos nossos alunos extrapola os limites da sala de aula.
Anualmente, são planejadas diversas atividades para apoiar o processo de
aprendizagem e promover a integração em todos os nossos cursos.

Graduação
Encerramos o ano com um total de 25 organizações estudantis na escola,
engajando 924 alunos – total que representa 43% do nosso corpo discente.
Com as organizações, eles estiveram diariamente envolvidos em atividades
que complementaram e enriqueceram a experiência de aprendizagem, na
sala de aula e também fora dela.
Ao longo do ano, nossas organizações estudantis realizaram mais de
220 iniciativas, envolvendo projetos sociais, culturais e esportivos; atividades para incentivar a diversidade na escola; eventos de tecnologia; debates
e palestras para promover a discussão de temas atuais e relevantes não
apenas à comunidade acadêmica, mas a toda a sociedade.
Como destaques, tivemos a criação de cinco novas organizações estudantis: Blockchain Insper, com a missão de desenvolver o ecossistema
em torno da tecnologia blockchain; AgroInsper, criada para promover uma
agenda de debates e eventos sobre o agronegócio e a agroindústria; Insper
Liber, um grupo de estudos em economia e ciência política; Mad Fox, que
reúne alunos interessados em cultura de games, especialmente e-sports;
e Insper Sport Business, a qual realiza atividades voltadas ao mercado esportivo, incluindo consultoria, pesquisas e desenvolvimento de projetos.
Nossos alunos também conquistaram uma série de desafios nacionais
e internacionais. Vencemos, por exemplo, a competição mundial de inovação da L’Oréal Brandstorm 2017, em Paris. A equipe do Insper competiu
com mais de 8 mil grupos inscritos, durante as eliminatórias nacionais e
das Américas.
16

Experience beyond the classroom
Our students’ day-to-day goes beyond classroom
limits. Every year, we plan a variety of activities in
order to support the learning process and promote
integration in all our programs.
Undergraduate Programs
We ended the year with 25 student organizations
at the school, engaging 924 students – a sum that
represents 43% of our student body. As part of the
organizations, they were directly involved in activities which complement and enrichen the learning
experience both in the classroom and outside it.
Over the past year, our student organizations carried out more than 220 initiatives, encompassing:
social, cultural and sports projects, activities aimed
at encouraging diversity at the school, tech events,
as well as debates and lectures for the discussion of
matters that are current today and relevant to not
only the academic community but also to society.
As for the highlights, we saw the creation of five new
student organizations: Blockchain Insper, which has as
its mission the development of an ecosystem around
the blockchain technology, AgroInsper, created to promote an agenda of debates and events about agribusiness and agroindustry, Insper Liber, a study group on
Economics and Political Science, Mad Fox, which gathers students interested in gaming culture, especially
eSports, and Insper Sports Business, which carries out
activities directed to the sports market, including consultancy, research and project development.

Também conquistamos a 5.ª vitória na etapa nacional do CFA Research
Challenge, tornando-nos o maior vencedor do Brasil nessa competição sobre análise financeira. Na disputa das Américas, nosso time de alunos ficou
em 3.º lugar - uma colocação inédita para o Insper.
Na Innovation Olympics, nossos alunos foram os primeiros colocados, com
uma proposta de negócio para um dos maiores conglomerados da América
Latina. Além disso, no Desafio Universitário de Políticas Públicas, ficamos
em 2.º lugar, concorrendo com mais de 250 equipes, para criar uma política
pública para o município de Guarulhos. O objetivo da equipe do Insper foi o
de desenvolver uma proposta de Economia Criativa como forma de gerar
empregos na cidade.
No fim do ano, depois de todas essas vitórias, uma equipe de alunos
das Engenharias, acompanhada pelo professor Marcelo Hashimoto, ganhou a Vacathon – uma maratona de desenvolvimento tecnológico rural
realizada pela Embrapa Gado e Leite, em Minas Gerais. Em 36 horas, eles
desenvolveram o aplicativo Cow App, como solução digital para que pequenos produtores consigam fazer a gestão financeira e de produção de
uma fazenda de leite.
Já nos cursos das Engenharias, comemoramos a expansão das turmas,
que caminham para o início do 7.º semestre letivo e para uma maior integração entre os programas. Prova disso foi a criação da disciplina optativa
Value Chain and Business, em que os alunos de Administração, Economia
e Engenharias estudam juntos e realizam projetos em que os seus conhecimentos se complementam.
Além disso, um importante evento realizado pelas turmas de Engenharia foi a ExpoEngenharia – encontro em que alunos de todos os semestres
apresentaram seus principais projetos para amigos, familiares e colegas
da escola. Para esse evento, foram convidados, também, representantes

Our students also conquered a series of national
and international challenges. As an example, we won
the world innovation competition L’Oréal Brandstorm
2017, in Paris. Insper students competed with more
than 8 thousand teams during the qualifiers in Brazil
and for the Americas.
We also won the national phase of the CFA Research Challenge for the fifth time, becoming Brazil’s biggest winner in this financial analysis competition. In the Americas’ phase, our team of students
achieved the 3rd place – an unprecedented result
for Insper.
In the IXL Center’s Innovation Olympics, our students got the best positions, with a business proposal
to one of Latin America’s largest conglomerates. In
addition, we came in second in the Public Policy University Challenge, competing with more than 250
teams to create a public policy for the municipality of
Guarulhos, São Paulo. The purpose of the Insper team
was to develop a creative economy proposal as a way
of generating jobs in the city.
After all these victories, at the end of the year a
team of Engineering students, accompanied by Professor Marcelo Hashimoto, won the Vacathon – a rural
technology-development marathon promoted by the
Dairy Cattle division of the Brazilian Agricultural Research Corporation (Embrapa), in the state of Minas
Gerais. In 36 hours, they developed the Cow App, a
digital solution aimed to help small producers in the
financial and production management of a dairy farm.
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de empresas parceiras do Insper, que vieram ao campus para conhecer de
perto o projeto e o potencial dos nossos alunos.
A possibilidade de dupla titulação no Insper também é um reflexo da integração entre os cursos. Tivemos 139 alunos cursando dupla graduação em
Administração e Economia em 2017, o que representa um aumento de 22%
em relação ao ano anterior.
Conheça os principais eventos realizados por nossas organizações
estudantis em 2017:
GAS – o Grupo de Ação Social desenvolveu uma série de projetos sociais.
Entre estes, os destaques foram a campanha de doação de sangue; e a campanha Fios de Alegria, que arrecadou 38 metros de cabelos, doados para
associações de apoio a crianças com câncer. Além dessas iniciativas, o GAS
promoveu uma competição de empreendedorismo social entre os nossos
alunos, incentivando-os a tirar do papel ideias com impacto positivo sobre
a sociedade.
InFinance – Eduardo Alcalay (BofA Merrill Lynch Brasil), Roberto Sallouti
(BTG Pactual), Florian Bartunek (Constellation Asset Management),
Wolfgang Schwerdtle (GIC) e Roberto Setubal (Itaú Unibanco Holding) foram
os líderes que estiveram nos eventos realizados pela organização, falando
sobre suas trajetórias no mercado financeiro.
Insper Jr. Consulting – tivemos dois painéis econômicos em 2017. O primeiro
contou com a participação de José Olympio Pereira, do Credit Suisse no Brasil,
e o segundo teve a presença de Pedro Malan, ministro da Fazenda nos dois
mandatos de Fernando Henrique Cardoso. Outro evento organizado no Insper foi o Women, com o tema He for She, que debateu a posição de homens
e mulheres no mercado de trabalho ao longo da carreira.
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The Engineering programs, in their turn, celebrated the expansion in classes that now walk towards
the beginning of their 7th school semester and the
better integration among such programs. A proof
of this was the creation of the elective course Value
Chain and Business, in which students of Business
Administration, Economics, and Engineering study
together and carry out projects in which their knowledge is complemental.
In addition, an important event, carried out by classes of the Engineering Program, was the ExpoEngenharia (EngineeringExpo) – a meeting in which students from all semesters presented their main projects
to friends, relatives, and classmates. Were also invited
to this event representatives from Insper’s partner
companies, who came to the campus to take a closer
look at the project and at the potential of our students.
The possibility of a dual degree at Insper is also a
result of the integration among courses. We had 139
students pursuing it in 2017, what represents a 22
percent increase over the previous year.
Learn more about the main events held by our student organizations in 2017:
GAS – the Grupo de Ação Social (Social Action Group)
developed a series of social projects. The highlights
among them were the blood donation campaign and
the Fios de Alegria (Hair Strands of Joy) campaign,
which collected 38 meters (124,67 ft.) of hair that was
donated to institutions which support children with
cancer. Besides these initiatives, GAS promoted a
social entrepreneurship competition among our students, encouraging them to get off the ground ideas
with a positive impact on society.

Consilium – o futuro do país foi discutido sob diferentes aspectos, nos
encontros promovidos pela organização. O professor Fernando Haddad
participou de painel sobre Educação e falou a respeito dos desafios atuais
na área. Flávio Rocha, CEO do grupo Guararapes, compartilhou sua experiência em gestão empresarial. Na Conferência Inspirar, lideranças
debateram sobre inovação. Além de realizar esses eventos, com o projeto Economédio, nossos alunos ensinaram Economia para estudantes
do Ensino Médio.
Atlética – conquistamos o 5º lugar no ranking geral e subimos ao pódio
em sete modalidades no Economíadas – torneio esportivo que integra as
principais faculdades de Administração e Economia de São Paulo. Além de
estar à frente da nossa comitiva no evento, a Atlética organizou a Semana
de Esportes e participou do Novo Desporto Universitário, maior torneio de
universidades do Brasil. A Bateria Imperial, outra de nossas organizações
estudantis, também se fez presente, agitando todas as competições.

25
organizações
estudantis
students
organizations
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InFinance – Eduardo Alcalay (BofA Merrill Lynch
Brasil), Roberto Sallouti (BTG Pactual), Florian Bartunek (Constellation Asset Management), Wolfgang
Schwerdtle (GIC) and Roberto Setubal (Itaú Unibanco Holding) were the leaders who participated in the
events undertook by the organization, speaking
about their trajectories in the financial market.
Insper Jr. Consulting – we had two panels on Economics in 2017. The first one counted on the presence
of José Olympio Pereira, from Credit Suisse in Brazil,
and the second one featured Pedro Malan, Minister
of Finance during both President Fernando Henrique
Cardoso’s tenures. Another event organized at Insper
was the He for She edition of the Women seminar,
which debated the positioning of men and women in
the job market, over their careers.
Consilium – the future of Brazil was discussed under different aspects at meetings promoted by the
organization. Professor Fernando Haddad, Ministry
of Education during both President Luiz Inácio Lula
da Silva and President Dilma Rousseff tenures and
former mayor of São Paulo, participated in a panel on
Education and spoke about current challenges in this
field. Flávio Rocha, CEO of the Guararapes Group, one
of the biggest fashion retailers in Brazil, shared his
experience in corporate management. At the Conferência Inspirar, leaders debated innovation. Besides carrying out these events, our students taught
Economics to High School students, through the
Economédio project.
Atlética (Athletic Association) – we achieved the 5th
place in the overall ranking and went to the podium in
seven modalities at the Economíadas – a tournament
that brings together the major Administration and
Economics’ undergraduate schools in the state of São
Paulo. In addition to overseeing our entourage at this
19
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Aprendizado na prática
Além de poder participar de todas as atividades já mencionadas, que desenvolvem diferentes tipos de habilidades, nossos alunos de Administração atuam no programa Resolução Eficaz de Problemas (REP), enquanto
nossos estudantes de Economia participam da iniciativa Problemas em
Economia (PEE).
Na 6.ª edição do REP, tivemos mais de 60 projetos apresentados para
47 empresas, entre eles: Alta divergência do estoque de medicamentos e
materiais no sistema de gerenciamento em relação aos estoques físicos,
para o Hospital do Rim; e Aumentar a distribuição no pequeno varejo, para
a Bauducco. Mais de 250 alunos e outras 200 pessoas, entre mentores, parceiros e gestores das empresas analisadas, se envolveram diretamente com
as ações da disciplina.
Já no PEE, os estudantes de Economia organizaram-se em grupos
para avaliar problemas reais, trazidos e vivenciados por economistas,
em seu trabalho no dia a dia. Em 2017, tivemos 52 projetos analisados e
mais de 125 alunos envolvidos. Além disso, inauguramos mais uma disciplina aplicada em Economia, totalmente baseada em uso de dados e
modelagem econométrica.

Aprendizado e Desenvolvimento Sustentável
Em 2017, os alunos do 5.º semestre de Administração participaram de uma
atividade prática supervisionada denominada “Plano de Negócios”. As 22
equipes desenvolveram modelos de negócios fundamentados nos 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), lançados em 2015 pela Organização
das Nações Unidas (ONU). Os ODSs definem as prioridades e aspirações de
desenvolvimento sustentável global para 2030 e envolvem temas relacionados
à pobreza, ao combate às alterações climáticas, à energia acessível e limpa,
e à igualdade de gênero, entre outros. Para desenvolver o plano de negócios,
durante todo o semestre os alunos resgataram conteúdos, modelos teóricos
e ferramentas utilizados em toda a Graduação.

Atração de Talentos

Difusão de Conhecimento

event, Atlética organized the Insper Sports Week and
participated in the Novo Desporto Universitário, Brazil’s largest university sports tournament. Another of
our student organizations, the Bateria Imperial (Imperial Percussion Group) also had been present, cheering
our teams in all of its competitions.
Learning in Practice
Besides participating in all aforementioned activities,
through which different kinds of skills are developed,
our Business Administration students work in the Effective Problem-Solving program (EPS), whereas our
Economics students participate in the Problems On
Economics (POE) initiative.
EPS’ program is composed of a theoretical part, in
which students discuss and analyze real-life problems
in Business Administration, and of a practical one,
performed in a corporate environment, with group
assignments that take from 12 to 15 weeks, aimed at
solving a real problem of an Insper’s partner company.
In its 6th edition, we had more than 60 projects presented to 47 companies, being one of them High divergence in the inventory of medications and supplies in a
management system in relation to the physical inventory, for the Hospital do Rim (Kidney Hospital) of São
Paulo, and Increasing the distribution in small retailers,
for Bauducco, the largest bakery products company in
Latin America. More than 250 students and other 200
people, among mentors, partners, and managers of the
companies analyzed, involved themselves directly in
course activities.
As for the POE, Economics students organize themselves in groups to assess real-life problems brought
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O Insper, como signatário Advanced dos Princípios para Educação Executiva Responsável (PRME, na sigla em inglês), se compromete com os princípios norteadores* e com a difusão dos ODSs no ensino, na pesquisa e na
gestão da escola.
* Princípios do PRME: Propósito, Valores, Metodologia, Pesquisa, Parcerias
e Diálogo.

Pós-graduação
Como destaque na Pós-graduação, tivemos o lançamento do Programa
Avançado em Gestão Pública (PAGP) – um curso desenvolvido pelo núcleo
de Políticas Públicas do Insper, criado em 2017 e coordenado por Milton Seligman. Consideramos a área de Políticas Públicas estratégica para o desenvolvimento do país, por contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços
públicos, impactando diretamente a sociedade.
No Insper Direito, comemoramos 18 anos com muitas realizações. Lançamos três novos Cursos de Curta e Média Duração: Direito do Trabalho, Direito
em Startups e Contencioso Societário. Em parceria com a Editora Almedina,
publicamos mais de 40 títulos produzidos por nossos alunos e professores.
Também realizamos uma série de encontros acadêmicos, com autoridades e renomados juristas que compartilharam conhecimento com nossos
alunos e convidados. Além disso, fomos representados por nossos professores em eventos jurídicos internacionais, contribuindo para a discussão de
temas relevantes à sociedade.
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and faced by economists, in their day-to-day work. In
2017, we had 52 projects analyzed and over 125 students involved.
In addition, we opened a new applied course in
Economics, totally based on the usage of data and on
econometric modeling.
Learning and Sustainable Development
In 2017, students in the 5th semester of Business
Administration participated in a supervised practice called “Business Plan”. The 22 teams developed
business models based on the 17 Sustainable Development Goals (SDG), launched in 2015 by the United
Nations (UN). The SDGs define priorities and aspirations of global sustainable development for 2030 and
encompass themes related to poverty, the combat of
climate change, accessible and clean energy, gender
equality, among others. To develop the business plans,
during all the semester students reviewed contents,
theoretical models, and tools used throughout the
Undergraduate Program.
As an Advanced Signatory of the Principles for
Responsible Management Education (PRME), Insper
is committed to the guiding principles and to the
diffusion of SDGs in teaching, research, and school
management.
* PRME principles: Purpose, Values, Method, Research, Partnership, and Dialogue.
Graduate Programs
As one of the Graduate Programs’ highlights, we had
the launch of the Advanced Program in Public Administration (PAGP, Programa Avançado em Gestão
Pública) – developed by Insper’s Center for Public

<< 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS).
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Novidades em 2017

Iniciamos a construção de um novo prédio, vizinho ao atual, na Rua Quatá.
As obras estão em andamento e a expectativa é de inaugurar o novo campus
em 2019. Com ele, aumentaremos nossa área útil em 50%, oferecendo aos
nossos alunos mais salas de aula, laboratórios e espaços para integração.
Também iniciamos uma reforma no térreo que contemplou a reformulação da recepção, da área de Atendimento ao Aluno e da Biblioteca Telles. Para
definição do projeto da biblioteca, contamos com o apoio de nossos alunos,
que participaram de workshops e pensaram em soluções para atender às
diferentes demandas dos públicos do Insper.
Além disso, foram inaugurados laboratórios para nossos alunos das
Engenharias: Laboratório de Automação e Controle; Laboratório de Pneumática e Hidráulica; e a Oficina Baja. O intuito dessas instalações é preparar
os nossos engenheiros para o mercado de trabalho, proporcionando uma
experiência prática com acesso às mais recentes tecnologias.
A inauguração da sala Francisca J.P.A. Moraes, que homenageou a matriarca da família Ermírio de Moraes, também marcou 2017, por ser a primeira
sala de aula com nome de mulher na escola.
Outro marco foi a homenagem recebida por Claudio Haddad, presidente
de nosso Conselho Deliberativo. Em um grande evento, a BrazilFoundation
reconheceu o seu legado para a Educação.

A CPA no Insper

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é o órgão de avaliação institucional
interna com autonomia para averiguar as diferentes dimensões da escola e
identificar oportunidades de aprimoramento. Em 2017, uma nova gestão foi
nomeada e, como primeiro desafio, elaborou o Projeto de Autoavaliação Institucional 2018-2022. Neste, são considerados: os eixos definidos pelo Ministério
da Educação (MEC) - Planejamento e Avaliação Institucional, Desenvolvimento
Institucional, Políticas Acadêmicas, Políticas de Gestão e Infraestrutura -; os
processos de acreditação internacional; e os indicadores estratégicos da escola. As recomendações geradas pela CPA, observadas a partir de diversas
pesquisas internas, propiciam melhorias para todos os públicos da escola.

22

Atração de Talentos

Difusão de Conhecimento

Impacto na Sociedade

Sustentabilidade Financeira

PORT

with access to cutting-edge technologies.
The opening of the Francisca J.P.A. Moraes Room –
named after the matriarch of the Ermirio de Moraes
family –, also marked 2017, for it is the first classroom
in the school to receive a woman’s name.
Another milestone was the honor received by Claudio Haddad, our chairman of the Board. At a big event,
the Brazil Foundation acknowledged Haddad’s legacy
to Education.

Policy, created in 2017 and coordinated by Professor
Milton Seligman. We consider the field of Public Policy strategic for the development of our country, for it
contributes to improvements in the quality of public
services, directly impacting society.
At Insper Law, we celebrated 18 years with many
achievements. We launched three new Open Enrollment Courses: Labor Law, Startup Law, and Corporate
Litigation. In addition, with our publishing partner, Editora Almedina, we launched over 40 books produced
by our students and professors.
We also carried out a series of academic meetings
with authorities and renowned jurists who shared
their knowledge with our students and guests. Besides, our professors represented the school in international law events, thus contributing to the discussion of subjects that are relevant to society.

Insper’s IEC
Our Internal Evaluation Commission (IEC) is the internal
department of institutional evaluation that has autonomy to assess the school’s different dimensions and to
identify opportunities for enhancement. In 2017, a new
management team was named and, as its first challenge, designed the Institutional Self-Evaluation Project.
It considers: the axis defined by the Brazilian Ministry of
Education (MEC, for its acronym in Portuguese) — Institutional Planning and Evaluation, Institutional Development, Academic Policies, Management and Infrastructure Policies —, as well as the processes for international
accreditation and the school’s strategic indicators. IEC’s
recommendations, based on several internal surveys,
enable improvements for all of the school community.

Our 2017 stories
We started the construction of a new building, adjacent to our current one, at Rua Quatá (Quata St.). The
works are in progress and we expect to open the new
campus in 2019. With it, we will increase our usable
area by 50%, offering our students more classrooms,
labs, and spaces for social integration.
We also began a renovation on the 1st floor that encompassed the modification of the reception desk, the
Student Support department and the Biblioteca Telles
(Telles Library). For the definition of the library’s project,
we counted on the help of our students, who participated in workshops and thought about solutions to fulfill
the different demands from the Insper community.
In addition, new laboratories were opened for our Engineering students: the Automation & Control Lab, the
Pneumatics & Hydraulics Lab, and the Baja Workshop.
The purpose of these facilities is to prepare our engineers for the job market, providing practical experience
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Career and Development

Carreira e Desenvolvimento

O Núcleo de Carreiras apoia o desenvolvimento profissional dos alunos e os
prepara para entrar no mercado de trabalho. Para isso, realiza uma série de
encontros de networking, feiras, debates e workshops, envolvendo executivos, headhunters, empreendedores, profissionais de RH, pesquisadores,
professores e alumni.
Em 2017, em parceria com mais de 170 instituições, foram organizados
130 eventos e atividades para mais de 5,7 mil pessoas, considerando-se alunos, alumni e profissionais do mercado.
Em nosso painel de oportunidades profissionais (POP), foram divulgadas
mais de 10,7 mil vagas, dos mais variados segmentos e áreas de atuação.
Ao final dos cursos de graduação em Administração e Economia, 90% dos
alunos estavam trabalhando em empresas privadas, 7%, empreendendo, e
3%, seguindo carreira acadêmica.
Para facilitar a inserção dos alunos no mercado de trabalho, oferecemos
as Feiras de Carreiras. A edição de 2017 contou com a presença de 48 organizações e impactou cerca de 1.200 alunos. Esses alunos tiveram a oportunidade de participar de processos seletivos no próprio campus, aumentando
a adesão a vagas exclusivas direcionadas pelo mercado.
Também temos ampliado, a cada ano, o leque de cursos extracurriculares, ministrados tanto por professores do Insper, quanto por profissionais de
mercado. Muitos desses profissionais são alumni e hoje ocupam posições
de destaque nas empresas em que atuam. Preparação para entrevistas e
para provas de raciocínio quantitativo, treinamento em negociação, fornecimento de ferramentas de autoconhecimento para apoiar a identificação
de interesses, e rodas de bate-papo com profissionais de diversos ramos de
atuação são exemplos de atividades desenvolvidas em 2017.

The Career Center supports our students’ professional development and prepares them to enter the job
market. Therefore, it conducts a series of networking
events, fairs, debates and workshops, involving executives, headhunters, entrepreneurs, HR professionals,
researchers, professors and alumni.
In 2017, in partnership with more than 170 institutions, we organized 130 events and activities for over
5.7 thousand people, taking into account students,
alumni, and professionals from the market.
Through our Professional Opportunities Panel (POP),
we announced more than 10.7 thousand job openings,
from various segments and fields of work. At the end
of the Business Administration and Economics undergraduate programs, 90% of the students were working
at private companies, 7% were involved in entrepreneurship and 3% were pursuing an academic career.
In order to facilitate the insertion of our students
in the job market, we offer the Career Fairs. The 2017
edition counted on the presence of 48 organizations
and impacted approximately 1,200 students. These
students had the opportunity to participate in recruitment processes at the very campus, what increased
the adherence to exclusive job openings that came to
Insper directly from the market.
Every year, we have also been expanding our offer of
extracurricular courses, taught both by Insper professors and professionals from the market. Many of such
professionals are alumni who today hold prominent
positions at the companies where they work. Preparation for job interviews and quantitative reasoning tests,
training on negotiation, the offering of self-knowledge
tools aimed at the identification of interests, and chat
sessions with professionals from a variety of fields of
work, are examples of activities carried out in 2017.
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<< Ana Beatriz Andrade de Barros e Samuel
Naassom do Nascimento Porto, bolsistas da
Graduação.
Ana Beatriz Andrade de Barros and Samuel Naassom
do Nascimento Porto, scholarship students in the
undergraduate program.

Atração e Engajamento
Nosso intuito é gerar impacto na sociedade por meio de conhecimento
relevante ao debate público. Para fortalecer nosso projeto e tornar
isso possível, atraímos e desenvolvemos talentos: alunos, professores,
colaboradores e parceiros.

Programa de Bolsas
O Programa de Bolsas do Insper foi criado em 2004 e, desde então, contribui
para que jovens talentos, independentemente da situação financeira, tenham
acesso à formação superior de qualidade. Em 14 anos, concedemos mais de
500 bolsas de estudos e graduamos mais de 250 bolsistas.
Nos últimos cinco anos, a concessão de bolsas cresceu 47%. Atualmente,
temos na escola 245 alunos bolsistas, que representam 12% do corpo discente da Graduação. Desse total, 104 estudam Administração, 90 cursam
Economia, e outros 51 são estudantes dos cursos de Engenharia. Ao todo,
foram concedidas 97 bolsas integrais e 148 bolsas parciais.
Apoiados pelo Fundo de Bolsas, alunos de 10 diferentes estados brasileiros estudaram no Insper em 2017. Acreditamos que esse ambiente de diversidade cultural é essencial na escola, pois inspira a troca de experiências
e a convivência entre todos os alunos.
Para esses estudantes que moram fora da Grande São Paulo, foi inaugurada, em 2017, a Toca da Raposa – nosso primeiro alojamento para bolsistas.
O nome foi escolhido por meio de uma votação feita por alunos, colaboradores e professores.
O prédio está preparado para acomodar até 51 bolsistas integrais e foi
uma doação da Fundação Brava. Para deixá-lo pronto, também contamos
com o apoio da empresa Flexform, que doou parte dos móveis, e dos Amigos do Insper, que participaram ativamente com recursos financeiros e
outros produtos.
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Attraction and Engagement
Our purpose is to positively impact society through
knowledge relevant to the national debate. To
strengthen the execution of our project and make
this possible, we attract and develop talent in all
areas: students, professors, employees and partners.
Scholarship Program
Insper’s Scholarship Fund was created in 2004. Since
then, it helps young talents to have access to quality
higher education, regardless of their financial situation.
In 14 years, we bestowed over 500 scholarships and
granted the undergraduate degree to more than 250
scholarship students.
In the last five years, scholarship-granting increased
by 47%. Nowadays, we have at the school 245 scholarship students who represent 12% of the student body in
Graduate Programs. From this total, 104 study Business
Administration, 90 pursue a degree in Economics, and
other 51 are Engineering students. Altogether, 97 full
scholarships and 148 partial ones were bestowed.
Supported by the Scholarship Fund, last year 103
students from 10 different Brazilian states studied at
Insper. We believe this environment of cultural diversity is essential to the school, for it inspires the sharing
of experiences and the goodwill among students.
For those students that live outside the São Paulo
area, in 2017 we opened the Toca da Raposa (Fox Hole)
– our first housing facility. The name was chosen by a
poll of students, coworkers, and professors.
The building is prepared to accommodate up to

Novidades no Vestibular
Em 2017, instituímos a segunda fase no processo seletivo para os nossos
cursos de graduação. A etapa, que já era adotada para os cursos de Engenharia, foi aplicada também nos cursos de Administração e Economia. O
objetivo foi avaliar os candidatos de forma integral, considerando também
suas habilidades socioemocionais.
A segunda fase do processo é composta por duas atividades: Desafio de
Design - em que os candidatos são divididos em grupos e participam de um
desafio de conhecimento na área do curso escolhido. Nesse momento, alunos
veteranos e alumni participam para dar o apoio necessário aos candidatos; e
Dinâmica de grupo - em que os candidatos são convidados a debater assuntos
polêmicos entre si. O intuito é avaliar a capacidade de senso crítico, comunicação assertiva e interação com as pessoas. Dessa forma, atraímos os talentos
que irão desenvolver suas competências ao longo do curso.

Internacionalização
Parcerias Internacionais
Com a ampliação das parcerias para intercâmbios e as certificações recebidas pela escola neste ano, reforçamos nosso compromisso em avançar
com a internacionalização da escola, mas queremos concentrar ainda mais
esforços nos próximos anos, para melhorar os resultados.
Fechamos o ano de 2017 com um total de 77 acordos de cooperação em
26 países. Desse total, 7 foram novas parcerias – um aumento de 9%, se comparado a 2016 –, com destaque para a que foi celebrada com a Universidad
Del Pacífico –primeira parceira do Insper no Peru.
Essas parcerias internacionais são extremamente importantes para o
Insper por proporcionar aos alunos a oportunidade de complementar seus
estudos em outras escolas renomadas ao redor do mundo, enriquecendo sua

51 full-scholarship students and was donated by
Fundação Brava (Brava Foundation). In order to get it
ready, we also counted on the support from the Flexform company, which donated part of the furniture, and
from Amigos do Insper (Insper Friends), who participated actively with financial resources and other products.
New developments in Insper’s admissions exam
In 2017, we set up the second phase of the entrance
examination for all of our undergraduate programs.
Such step, which was already adopted by Engineering
Programs, also was applied to Business Administration
and Economics ones. Its purpose was to assess candidates in full, also taking into account their socio-emotional skills.
The second stage of the process is composed of two
activities. The first one of them is called Design Challenge, in which candidates are divided into groups and
participate in a knowledge challenge regarding the field
of their program of choice. At such moment, alumni,
underclassmen and upperclassmen students participate to give the necessary support to candidates.
The second activity is a group dynamic in which
candidates are invited to debate controversial topics
with each other. Its purpose is to evaluate critical sense,
assertive communication, and interaction with people. Therefore, we attract talents that will develop their
skills over the program.

Internationalization
International Partnerships
With the expansion of partnerships for student ex27
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experiência acadêmica e contribuindo para sua formação social e cultural.
Em 2017, 86 alunos das graduações em Administração e Economia participaram de programas de intercâmbio, estudando em 16 diferentes países. Além deles,
20 alunos de pós-graduação complementaram sua formação em outros países.
Já nos Programas de Verão (Summer Programs), tivemos a participação de 26
alunos, de diferentes programas regulares, que aproveitaram essa oportunidade
para atualizar seus conhecimentos durante o período de férias.
A novidade do ano ficou por conta das nossas turmas dos cursos de Engenharia (ENG). Nossos pioneiros completaram o 6.º semestre do curso e
participaram do processo seletivo para a primeira turma de intercambistas
dos cursos de Engenharia. Foram selecionados 22 alunos que estão iniciando
o ano de 2018 em universidades de seis diferentes países.
Em 2017, ainda recebemos 91 alunos internacionais, vindos de 15 países,
sendo 76 de graduação, 11 de certificates, 3 de mestrado e 1 de doutorado.
Certificações
Um marco importante para a escola em 2017 foi a conquista do selo de qualidade EQUIS, concedido pela European Foundation for Management Development
(EFMD), após um rigoroso processo de avaliação que envolveu representantes
de toda a comunidade Insper. Com a certificação, passamos a pertencer ao
seleto grupo de escolas de negócios – menos de 1% no mundo –, que possui
a chamada Triple Crown ou “tríplice coroa” de certificações (AMBA + AACSB
+ EQUIS), comprovando nosso compromisso com a excelência. No segundo
semestre, recebemos a recertificação dos cursos de MBA pela AMBA (Association of MBAs), uma das entidades de maior reputação na área.

Educação Executiva
O ano de 2017 foi marcado por um crescimento significativo nos cursos de
Educação Executiva. Tivemos um aumento de 44% no número de turmas,
passando de 4 mil para mais de 6 mil alunos na escola.
Aumentamos nosso portfólio de Cursos de Curta e Média Duração, com
o lançamento de 13 cursos abertos nas áreas de Direito, Finanças, Liderança
e Estratégia. Entre os destaques, está o programa Chief Human Resources
Officer (CHRO), voltado para C-levels – líderes que atuam na estratégia da
companhia e tomam decisões de alto risco.
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changes, and the accreditations received by the school
last year, we reinforced our commitment to advance
the school’s internationalization; however, in the years
to come, we want to focus even more efforts in order to
improve results.
We ended 2017 with a sum of 77 cooperative agreements in 26 countries. From this total, 7 were new partnerships that represented a 9 percent growth over 2016,
with the highlight being the one celebrated with Universidad del Pacifico, the first Insper partner in Peru.
Such international partnerships are extremely important to Insper for giving our students the opportunity to complement their education in other renowned
schools around the world, thus enriching their academic experience and contributing to their social and
cultural development.
In 2017, 86 Business Administration (ADM) and Economics (ECO) undergraduate students participated in
exchange programs, studying in 16 different countries.
Beyond them, 20 students of Graduate and Executive Education programs complemented their studies abroad.
As for the Summer Programs, we had the participation
of 26 students, from different regular programs, who
seized the opportunity to update their knowledge during
vacation time.
The novelty of the year came from our classes of students at the Engineering (ENG) Program. Our pioneers
completed the 6th semester of the program and participated in the selection process for its first group of
exchange students. Twenty-two of them were selected
and are beginning the year of 2018 at universities of six
different countries.
In addition, in 2017 we hosted 91 international students who came from 15 countries, being 76 of them
graduate students, 11 of certificates, 3 masters ones,
and 1 doctoral students.
Accreditations
An important milestone for the school in 2017 was the
EQUIS accreditation, granted by the European Foundation for Management Development (EFMD), after a rigorous evaluation process that involved representatives
from all over the Insper community. With this achievement, we joined the select group of business schools
– less than 1% worldwide – to have the so-called Triple
Crown of accreditations (AMBA + AACSB + EQUIS), what
proves our commitment to excellence. In the second
semester, we received the reaccreditation of our MBA
programs by the Association of MBAs (AMBA), one of
the most prominent entities in this field.
Executive Education
The year of 2017 was marked by a significant growth in
our Executive Education programs. We had an increase
of 44% in the number of classes, going from 4 thousand
to approximately 6 thousand students at the school.
We expanded our portfolio of Open Enrollment Courses, by launching 11 of them in the fields of Law, Finance,
Leadership, and Strategy. Among the highlights, is the
Chief Human Resources Officer (CHRO), directed to
C-levels – leaders who work in strategic positions and
have to make high-risk decisions.
In the field of Public Policy, we took an important step
by launching the Program of Courses in Management &
Public Policy. With this launch, we want to intensify the
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Na área de Políticas Públicas, demos um importante passo lançando o
Programa de Cursos em Gestão e Políticas Públicas. Com esse lançamento,
queremos intensificar o diálogo entre o setor público, a iniciativa privada e
as organizações sem fins lucrativos.
Em programas customizados para executivos, além de expandirmos
nossa participação com a conquista de novos clientes, avançamos na diversificação dos setores atendidos. Executivos de grandes empresas nos
segmentos de varejo, saúde, educação, mercado financeiro e agronegócios
foram impactados por nossa experiência de aprendizagem.
Também exploramos ainda mais a sinergia entre os docentes da escola,
alocando professores da casa que não atuavam em Educação Executiva antes.

ING PORT

dialogue among the public and private sectors and the
nonprofit organizations.
As for our customized programs for executives, besides expanding our presence by winning new clients,
we advance the diversification of sectors served by us.
Executives of major players in the segments of retail,
health, education, financial market, and agribusiness
were impacted by our learning experience.
In addition, we explored, even more, the synergy
among the school’s faculty members, by allocating to
the Executive Education our professors who had not
worked in this program before.

Portfólio
Portfolio
Graduação
Administração
Business Administration
Economia
Economics
Engenharia da Computação
Computer Engineering
Engenharia Mecânica
Mechanical Engineering
Engenharia Mecatrônica
Mechatronic Engineering

Pós-graduação Lato Sensu
Certificates
*CBA – Certificate in Business Administration
CBP – Certificate in Business Projects
CBPM - Certificate in Business and People Management
CHM - Certificate in Healthcare Management
*CFM – Certificate in Financial Management
CMM – Certificate in Marketing Management
Advanced Program
APF - Advanced Program in Finance
*PAGP - Programa Avançado em Gestão Pública
*APPA – Advanced Program in Public Administration
MBAs
*MBA Executivo
*Executive MBA
*MBA Executivo em Finanças
*Executive MBA in Finance
*MBA Executivo em Gestão de Saúde
*Executive MBA in Healthcare Management
Direito
LL.C.em Direito Empresarial
LL.C. in Corporate 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 Dir. Tributário
*LL.M. in Tax Law
LL.M. em Dir.de Contratos
LL.M. in Contract Law

Pós-graduação Stricto Sensu
Mestrado Profissional em Administração
Professional Masters in Business Administration
Mestrado Profissional em Economia
Professional Masters in Business Economics
Doutorado em Economia dos Negócios
Doctoral Program in Business Economics / Ph.D. in
Business Economics

Educação Executiva
Direito
Law
Estratégia de Negócios
Business & Strategy
Finanças
Finance
Liderança
Leadership
Marketing e Inovação
Marketing & Innovation
Políticas Públicas
Public Polic
*Cursos também aos finais de semana.
Programs also on weekends.
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Fundo de Bolsas
Scholarship Fund

Já temos história
Desde 2004, o Programa de Bolsas permite que todos os jovens talentos
aprovados no vestibular e que queiram estudar no Insper, estudem no
Insper, independentemente da sua renda.
No começo, as vagas oferecidas nem chegavam a ser totalmente
preenchidas, mas avançamos muito desde então. Aumentamos o número de
vagas nos cursos de Administração e Economia, lançamos as Engenharias
e nos tornamos a primeira opção de muitos jovens que se identificam com
nossa proposta.
Criamos um problema bom: um grande número de candidatos talentosos,
de diferentes regiões do país, decididos a estudar no Insper. Nossa missão é
garantir que todos os alunos com potencial, que tenham passado no nosso
processo seletivo, possam estudar aqui.
Em 2013, as bolsas integrais passaram a ser não restituíveis. Por
consequência, a busca constante por recursos e a preocupação em ampliar
o grupo de doadores fez com que, por anos seguidos, as metas de captação
fossem alcançadas, tendo como resultado a retenção de cada vez mais
alunos.
Em 2017, com o apoio da Fundação Brava, inauguramos a Toca da Raposa,
residencial estudantil com capacidade para mais de 50 para bolsistas
integrais que moram fora do Estado ou longe da capital.
Ao todo, já formamos mais de 270 estudantes, sendo que muitos deles são
os primeiros de suas famílias a terem acesso ao ensino superior, além de
muitos saírem da faculdade com um salário acima da renda familiar.
Além de ter uma excelente formação, o aluno Insper vive também uma
grande experiência, estimulada por um ambiente de debates relevantes para
a sociedade e oportunidades em diversas áreas de conhecimento, oferecidas
pelas Organizações Estudantis.
Tudo isso só é possível graças ao empenho e dedicação de pessoas
como você, que se identificam com nosso projeto e oferecem recursos para
materializar o sonho de muitos alunos.
Em nome de toda a comunidade Insper, muito obrigado!
Marcos de Barros Lisboa
Presidente

We alredy have a history
Since 2004, the Scholarship Fund makes it possible
for all the young talents admitted by entrance examination and who want to study at Insper do so, regardless of their income.
In the beginning, student openings were not even totally filled, but we have been making remarkable progress since then. We have been increasing the number of
openings in the Business Administration and Economics programs, we had launched the Engineering Program and have become the first option for many young
people who identify themselves with our purpose.
We had created a nice problem: a great number of
talented candidates, from different regions of Brazil, determined to study at Insper. Our mission is to ensure
that all high-potential students who were admitted by
our selection process can study here.
In 2013, full scholarships became non-refundable.
Therefore, the constant search for funding and the
concern with broadening the group of donors made it
possible that, for years in a row, we reached the fundraising goals, what had resulted in the retention of more
and more students.
In 2017, with the support of Brava Foundation, we
opened the Toca da Raposa (Fox Hole), a housing facility with a 50-plus capacity for students on full scholarship who come from outside the state of São Paulo or
live far from the capital.
Altogether, we granted an undergraduate degree to
over 270 students, being many of them the first ones in
their families to have access to higher education. In addition, many of them had completed their undergraduate studies earning a wage higher than their household
average income.
Besides acquiring an excellent qualification, the Insper student also has a great experience, stimulated by
an environment of discussion on issues that are relevant to society, and by opportunities in a diversity of
knowledge areas, provided by Student Organizations.
All of this is made possible thanks to the commitment and dedication of people like you, who identify
themselves with our project and provide resources to
bring to reality the dreams of so many students.
In the name of all Insper community, thank you very
much!
Marcos de Barros Lisboa
Presidente
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Panorama 2017 Overview 2017
51
ENG
90
ECO

+250

104
ADM

245

alunos bolsistas em 2017
scolarship students in 2017

12%

Alunos bolsistas se
formaram no Insper
desde 2005
Scholarship students have
received an undergraduate
degree from Insper, since
2005

dos alunos da Graduação tem
algum tipo de bolsa
of undergraduate students have
a scholarship of some kind

Bolsistas parciais
restituíveis

Origem dos alunos bolsistas
Where our scolarship students are from

MA

Partial-scholarship
students refundable

97

CE

1

148

17

PE

1

BA

2

Bolsistas integrais não
restituíveis
Full-scholarship students
non-refundable

GO

3

MG

9

MS

1

140

SP

PR

1

Grande
São Paulo

207
SC

3

58

9

Litoral

Interior
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Evolução Evolution

parcial

214

total

São elegíveis à bolsa os candidatos que atinjam uma classificação mínima
estabelecida no vestibular ou no ENEM.

97
141

78
48

116
100

102

Academic qualification
Are eligible for scholarship candidates who reach the
minimum ranking in the entrance examination or in
the Brazilian National High School Examination (ENEM,
for its acronym in Portuguese).

Sinergia de valores

28

14

Income
Full scholarship: households with up to 1.5 minimum
wage of income per person.
Partial and refundable scholarship: households with up
to 8 minimum wages of income per person.

Qualificação acadêmica

178

91

The selection process of new scholarship students
is strict, and we have been constantly refining it. Its
purpose is to identify candidates in synergy with our
school and who have potential to outstand themselves
in the fields in which they choose to work in the future.

Bolsa integral: famílias com até 1,5 salário mínimo de renda per capita.
Bolsa parcial e restituível: famílias com até 8 salários mínimos de renda per
capita.

245

9

Os candidatos com chance de aprovação participam de uma fase de
entrevistas na qual são observados pontos como engajamento, retorno à
sociedade, liderança e inovação.
130

113

136

148

Synergy of values
Candidates with a higher probability of passing participate in an interview stage in which we assess aspects
such as engagement, returns to society, leadership,
and innovation.

Concessão da bolsa
A decisão é feita por um colegiado, com base no desempenho dos candidatos
e recursos disponíveis no Fundo de Bolsas.

2012

2013

2015

2014

2017

2016

Scholarship-granting
Decisions are made by a collegiate body, based on candidate performance and in the availability of resources
at the Scholarship Fund.

O processo de seleção conta com uma fase de entrevistas, onde contamos com
a generosa participação de doadores, colaboradores e Alumni.

pedido

The selection process has an interview stage in
which we count on the generous participation of donors, coworkers, and Alumni.

requested

concessão

grant

438
336
203

106

273

236

Evolução do número de bolsistas por curso e modalidade
Evolution in the number of scholarship students, by program and type:

144

28

40

46

2012

2013

2014

77

72

2015

2016

64

2017

37

ADM

ECO

ENG

Desde o lançamento do Programa de Bolsas, já atendemos mais de 500
alunos bolsistas e os números não param de crescer!
De 2012 a 2017, por exemplo, aumentamos em 147% a quantidade de
bolsistas atendidos: passamos de 99 para 245.
Os pedidos de bolsas também cresceram de maneira expressiva. Em 2012,
eram 106 e, em 2017, chegamos a 438, um aumento de 313%.
Já as concessões cresceram 129% no mesmo período e só foi possível
graças ao envolvimento de nossos parceiros, empresas, institutos e pessoas
físicas que investem seus recursos, tempo e conhecimento no nosso projeto.

20

22

52

55

28

4

2018*

60

*Dados do primeiro semestre / First semester data
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How we select

O processo de seleção de novos alunos bolsistas é rigoroso e vem sendo
aprimorado constantemente. O objetivo é identificar candidatos que tenham
sinergia com a escola e potencial para se destacar futuramente nas áreas em
que escolherem atuar.

Renda

full

partial

total

Sustentabilidade Financeira

Como selecionamos

Evolução anual do número de bolsistas
Annual evolution of students on scholarships
integral
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48

59

Since the launch of the Scholarship Program, we had
already served over 500 scholarship students and the
numbers do not stop rising!
From 2012 to 2017, for example, we increased by 147%
the number of scholarship students served: we went
from 99 to 245 of them.
Requests for scholarships also increased in a significant way. As of 2012, they were 106 and, in 2017, we received 438 of them, which means an increase of 313%.
The grants, in their turn, rose by 129% in the same
time frame and were only made possible thanks to
the commitment of our partners, that are companies,
institutes, and individuals which invest in our project
their resources, time and knowledge.

40

29

56

48

11
35

6

54

46

45

Parcial

4
3

Integral

2012

34

73

66

72

71

29
19

2013

Parcial

Integral

2014

32

13

9

6
Integral

33

24

8
Parcial

35

Parcial

Integral

2015

Parcial

Integral

2016

Parcial

Integral

2017

Parcial

Integral

2018-1
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De onde eles vêm
Where they are from
Nossos alunos bolsistas chegam ao Insper vindos de vários parceiros e
de escolas públicas de todo o Brasil. Uma das entidades estudantis, o GAS
(grupo de apoio social), prepara os alunos para o vestibular do Insper
voluntariamente – 12 alunos bolsistas participaram durante um ano, aos
sábados, do cursinho do GAS.

Our students on scholarships come to Insper from several partner companies and public schools from all over
Brazil. One of our student organizations, the GAS (Grupo de Ação Social or Social Action Group), voluntarily
prepares students for Insper’s entrance examination
– during a year, on Saturdays, 12 scholarship students
had attended GAS’ prep course.

Escolas públicas
Public schools
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Nota média dos bosistas
Scholarship students average

7,28
7,17

28

6,7
25

Bolsista Integral

Fundação Bradesco
(an educational non-profit maintained by the Brazilian bank Bradesco)

5

Bolsista Parcial

Partial-scholarship students

Demais Alunos
Other students

*CR (Coeficiente de Rendimento or Performance Ratio): the weighted overall average of the final grades in all courses

2

Crescer Sempre
(an educational NGO in the São Paulo city’s Community of Paraisópolis)

Full-scholarship students

*CR (Coeficiente de Rendimento): média global ponderada das médias finais de todas as disciplinas

Primeira Chance
(a non-governmental organization – NGO – that promotes the social inclusion of
teens through education).

7,21

7%

Colégio Embraer
(a top-quality, free-tuition high school maintained by the Brazilian aerospace conglomerate Embraer)

ING PORT

Desempenho acadêmico dos bolsistas
Academic performance of students on scholarships

Ismart
(an organization that supports high-potential students from low-income households)

Sustentabilidade Financeira

1

Nossos alunos também aprendem, e muito, fora de sala de aula. Eles se
engajam em projetos sociais, organizam debates, atividades esportivas,
ações de integração com a sociedade, festas e muito mais.
As diferentes organizações estudantis – são 25 ao total – são estruturadas
pelos próprios alunos que assumem diferentes desafios para enriquecer a
vivência e experiência ao longo da graduação.
Em 2017, tivemos 55% de alunos bolsistas participando de organizações
estudantis, atuando como assistentes de pesquisa, monitorias, líderes de
sala, e muito mais.

Our students also learn, and a lot, outside the classroom. They engage in social projects, as well as organize debates, sports activities, initiatives for social
integration with society, parties and more.
Our very students structure their different organizations – 25 in total – and undertake a variety of challenges to enrich their living and experiencing over their
undergraduate years.
As of 2017, we had 55% of our scholarship students
participating in student organizations, working as research assistants, tutors, and class leaders, as well as
in student challenges and more.

Estágio de Férias
Vacation Internship
27 bolsistas atuaram nas seguintes empresas
27 scholarship students had worked in the following organizations:

>>
Alunos bolsistas
Scholarship students

34

B2W
Banco Safra
Bliive
Dasa
Easy Crédito
Estudar Com Você
Insper
Insper Jr
Investimentos
Itaú

Merrill Lynch
Metlife
Odontoprev
Redecard
Reliance
Rico
Santa Colomba
Stone
Submarino
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Histórias inspiradoras
Stories that inspire

Realizou
estágio de
férias em
Finanças no
Banco Pan.
Tornou-se
assistente de
Pesquisa no
CPP Insper

Se formou
em Economia
no Insper,
sendo orador
da turma e
conquistando
os prêmios
de Honra
ao Mérito
Acadêmico,
melhor
monografia
e de Mérito
Colaborativo
da turma de
2015/1

Fez Mestrado
em Teoria
Econômica na
USP

Se tornou
professor
assistente
no Insper
(Econometria
na Graduação)

Estudou no
Colégio ETE
Nasceu em São
Getúlio Vargas
Paulo, SP

Iniciou o curso
de Economia
no Insper com
bolsa integral

1993

2010

2011

2013

2015

2016

2017

Was born in São
Paulo, SP

Studied at
Colégio ETEC
Getúlio Vargas, a
public technical
school

Joined Insper’s
Economics
Program,
on a full
scholarship

Did a vacation
internship
in Finance
at Banco
Pan. Became
a Research
Assistant at
Insper’s Center
for Public Policy

Earned a BA in
Economics at
Insper, being
the speaker
of the class
and receiving
the awards
of Academic
Merit, of Best
Undergraduate
Thesis, and of
Collaborative
Merit of the
Class of 2015/1

Earned a
Masters Degree
in Economic
Theory at the
University of São
Paulo (USP)

Became an
Assistant
Professor
at Insper
(Econometrics
-Undergraduate
Program)

Bruno Santos de Souza, aluno bolsista de 2011 a 2015
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Nasceu em
Acrelândia,
no interior
do Acre

Estudou no
Colégio
EMBRAER
Juarez
Wanderley
Top ranked
student

Iniciou o
curso de
Administração
no Insper com
bolsa integral

Trabalhou na
Insper Jr. em
Recursos
Humanos

1989

2004-06

2007

2009

Was born in
Acrelan-dia,
countryside of
the northern
state of Acre

Studied
at Colégio
EMBRAER Juarez
Wanderley (Sao
Jose dos Campos,
SP)
Top-ranked
student

Joined Insper’s
Business
Administration
Program, on a
full scholar-ship

Worked at
Insper’s Jr.
Consultan-cy,
in HR

Estagiou em
Recursos
Humanos na
Oxiteno
Estagiou em
Research na
PRAGMA
Gestão de
Patrimônios
Se formou
em ADM
pelo Insper
Menção
Honrosa

2010

Did an internship
in HR at Oxiteno
Did an internship
in Research at
PRAGMA Asset
Management
Earned a BA
in Business
Administration with Honors

Iniciou carreira
na P&G como
Supply
Finance
Analyst

Tornou-se
gerente e
desde 2016
é Gerente de
Produto na
P&G, Panamá

2011

2017

Began her
career at P&G,
as a Supply
Finance Analyst

Became a
manager, and
since 2016 is a
Product Manager
at P&G Panama

Amanda Campos, aluna bolsista de 2007 a 2010
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Destaques 2017
Inauguração - Sala Francisca J.P de Albuquerque Moraes
Recebemos a doação para o Fundo de Bolsas através do programa de sala
nomeada. A homenageada foi Francisca Jesuína Pessoa de Albuquerque
Moraes, carinhosamente chamada de Dona Chiquinha. Pernambucana,
mãe de cinco filhos e viúva, ela esteve à frente de engenhos de açúcar, setor
dominado por lideranças masculinas, em pleno século XIX. O evento teve
a presença da família da doadora Neide Helena de Moraes, membros do
Conselho Deliberativo do Insper e da graduação, além de representantes do
nosso coletivo feminista Marianne Ferber e de alunos bolsistas, que fizeram
um emocionante agradecimento à doadora.

1º Residencial Estudantil de uma Escola Privada
No dia 11 de agosto, foi inaugurado o alojamento para 51 estudantes da
graduação com bolsa integral. O prédio é destinado aos alunos vindos de
outros Estados ou que moram em regiões muito afastadas, nas quais o tempo
de deslocamento até a escola é longo a ponto de comprometer o desempenho
acadêmico. Doado pela Fundação BRAVA, o alojamento foi inteiramente
reformado. São 1.138 metros quadrados, quatro andares e total de 36 cômodos.
Um projeto como este só foi possível graças a participação da sociedade civil
e somos gratos a todos:
• Realizamos uma campanha de crowdfunding e arrecadamos R$ 52 mil
que foram utilizados na compra de eletrodomésticos, utensílios domésticos,
equipamos a cozinha e os dormitórios, etc.
• A Flexform doou todas as cadeiras e sofás para o alojamento.
• Com a doação de DM3 e José Berenger, montamos uma academia para
que os alunos bolsistas possam fazer atividade física.
• A BASF doou as tintas e o belo grafite que trouxe vida e cor ao residencial.

Highlights of 2017
Opening – Francisca J. P. de Albuquerque Moraes
Room
We received a donation for the Scholarship Fund
through the program of named rooms. The room honors Francisca Jesuína Pessoa de Albuquerque Moraes,
affectionately known as Dona Chiquinha. A native of
the Brazilian state of Pernambuco, mother of five and
widowed, she ran sugar mills, an industry dominated
by male leaders, in the 19th century. The event was
attended by donor Neide Helena de Moraes’ family,
by members of Insper’s Advisory Board and of the
Graduation Program, besides representatives of our
feminist collective Marianne Ferber and of scholarship students, who emotionally thanked the donor.
The 1st Student Housing Facility of a Private School
On August 11, our housing facility was opened to 51
undergraduate students on full scholarships. The
building serves students from other Brazilian states
or who came from São Paulo regions far from Insper, in which the commuting time to the school is
long enough to compromise academic performance.
Donated by the Brava Foundation, the housing facility was totally renovated. It has 1,138 square meters
(12,249 sq. ft.), four floors and a total of 36 rooms.
Such a project was only possible thanks to the participation of the civil society. We are thankful to them all:
• We carried out a crowdfunding campaign and raised
R$ 52 thousand, with which we bought home appliances and house utensils, and equipped the kitchen
and the dorm rooms.
• The Flexform company donated the accommodation’s chairs and sofas.
• With donations from the DM3 company and from
José Berenger, we structured a gym so that scholarship students can engage in physical activity.

<< Inauguração Sala Francisca J.P de
Albuquerque Moraes
Opening – Francisca J. P.
de Albuquerque Moraes
Room

Passeio Cultural
No mês de novembro, alguns alunos bolsistas foram sorteados para
prestigiarem uma apresentação na Sala São Paulo. Essa atividade
extracurricular proporcionada pelo Instituto CSHG - Credit Suisse HedgingGriffo foi muito bem recebida e aproveitada pelos alunos.

Mobilização dos alunos para o Programa de Bolsas
Em outubro, alunos, professores e colaboradores do Insper literalmente
vestiram a camisa do Programa de Bolsas para mostrar que estão engajados,
convidando outros alunos e professores para conhecer o programa.
Neste mesmo movimento, outras iniciativas dos alunos foram:
• A Atlética doou inscrições para alunos bolsistas participarem do
Economíadas;
• Alunos fizeram vaquinha para contribuírem na ida de mais alunos
bolsistas para o Economíadas;
• O Diretório Acadêmico produziu um vídeo para que os alunos pudessem
conhecer mais sobre o programa: https://www.facebook.com/
tvspotinsper/videos/1840803866210531
• O Insper Post produziu conteúdo sobre o programa de bolsas: https://
www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2012/06/insper_post_10ed_
nov_2017.pdf

• BASF donated the ink and the beautiful graffiti that
made the building more lively and colorful.
Cultural Tour
In November, some of the scholarship students won
a drawing to attend a presentation at the Sala São
Paulo concert room. The extracurricular activity was
provided by the CSHG – Credit Suisse Hedging-Griffo
Institute and was very well-received and seized on
by the students.
Mobilization of students for the Scholarship
Program
In October, Insper students, professors and coworkers
wore promotional t-shirts of the Scholarship Program
to show their engagement, while inviting other students and professors to get to know the program.
In the same move, other student initiatives were:
• The Atlética (Athletic Association) donated to
scholarship students the registration fees for the
Economíadas – a tournament that brings together the
major Administration and Economics’ undergraduate
schools in the state of São Paulo.
• Students made a fundraising campaign so that
more scholarship students could participate in the
Economíadas;
• The Student Academic Center produced a video (in
Portuguese) so that students can get to know more
about the program: https://www.facebook.com/tvspotinsper/videos/1840803866210531
• The student newspaper Insper Post also produced
content about the Scholarship Program: https://
www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2012/06/
insper_post_10ed_nov_2017.pdf

>>
1º Residencial Estudantil
de uma Escola Privada
The 1st Student Housing
Facility of a Private School
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>>
Alunos bolsistas
em mobilização do
Programa de Bolsas
Mobilization of
students for the
Scholarship Program

Dia de Doar
No Dia de Doar, celebrado em 29 de novembro, os alunos do Insper utilizaram
suas redes sociais e alteraram o seu perfil para convidar outras pessoas para
doar para o Programa de Bolsas. A arte da campanha foi produzida pelo aluno
Lucas Leal.

Inauguração dos novos laboratórios
A inauguração aconteceu no dia 29 de junho, em um evento que reuniu
doadores, membros do Conselho da Engenharia, Conselho Deliberativo,
Comissão Externa de Avaliação (CEA), além de colaboradores e professores
da escola. Um pouco sobre os laboratórios:
• O Laboratório de Automação e Controle tem como proposta trazer
equipamentos para o desenvolvimento de atividades e projetos nas
áreas de controle de processos industriais, automação da manufatura e
integração de redes industriais.
• Laboratório de Pneumática e Hidráulica envolve aplicação em sistemas
de controle e atuadores.
• A Oficina Baja é um laboratório com propósito específico. Baja é uma
famosa competição estudantil de engenharia. A ideia é que alunos de
diversas faculdades pelo mundo construam um carro off-road desde a
concepção até os testes.

<<
Inauguração dos novos
laboratórios
The opening of new labs

Giving Day
In the Giving Day, celebrated on November 29, Insper
students used their social network profiles to invite other people to make donations to the Scholarship Program.
The campaign art was produced by student Lucas Leal.
The opening of new labs
The opening happened on June 29, in an event that
got together donors, members of the Engineering and
Advisory Boards, as well as of the External Evaluation
Commission (Comissão Externa de Avaliação, CEA),
in addition to Insper’s coworkers and professors.
About the labs:
• The Automation & Control Lab has the purpose of
bringing equipment to the development of projects
and activities in the fields of industrial process control, manufacturing automation, and industrial network integration.
• The Pneumatics & Hydraulics Lab encompasses applications in control and actuator systems.
• The Baja Workshop is a specific-purpose laboratory.
Baja is a renowned student competition in Engineering. Its proposal is that students from several schools
around the world build an off-road car, from conception to testing.

Fundo de bolsas
Para manter esse programa vivo, o Fundo de Bolsas é composto por três fontes
de recursos:

Scholarship Fund
To keep the Scholarship Program going, the Scholarship Fund is composed of three sources of funding:

Restituição de alumni
formados com bolsa
Transferência de 1%
da receita bruta da
graduação

Refunds from alumni that
earned undergraduate
degrees while on scholarship

Transfer of 1% of Undergraduate Program’s gross
proceeds

Bolsa Integral não restituível
Auxílios: Além do subsídio da mensalidade, os bolsistas integrais podem vir
a receber, para melhor desempenho acadêmico, apoio para alimentação,
transporte, materiais escolares e didáticos
• Mensalidade (100% de subsídio)
• Auxílio moradia (alunos de fora de SP)
• Auxílio manutenção
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Doações de pessoas
física e jurdica
Corporate and
individual donations

Non-refundable Full Scholarship
Allowances: Besides of free tuitions, students on full
scholarships can receive, for a better academic performance, support with food, transportation, school
supplies and learning materials.
• Monthly tuition (100%-subsidy)
• Housing allowance (students from outside the state
of São Paulo)
• Maintenance grant
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Evolução da captação de recursos - Fundo de bolsas ADM/ECO

Fund-raising Evolution
realizado
done

6.303.000

meta

6.000.000

4.600.000
2.978.000
2.075.000

R$ 6.460

3.986.851

custo médio mensal do
bolsista integral para o
Fundo em 2018

3.000.000

1.076.000

700.000

576.788

2012

1.000.000

2013

1.000.000

2014

2015

2016

2017

2018

Sustentabilidade Financeira

Monthly cost of a fullscholarship student for the
Fund in 2018, on average

Seja com voluntariado em ações da escola ou como doadores, a participação
da Comunidade Alumni no projeto não para de crescer, o que impacta de
forma significativa na captação para o Fundo de Bolsas.
Em 2017, 226 alumni apoiaram os alunos bolsistas financeiramente, dos
quais 174 participaram do programa Alumni padrinhos, isto é, apoiando
além da doação com a tutoria dos alunos bolsistas.

Evolução de doação (em milhares de reais)
Evolution of donations (in thousands of Reais):

Fundo de Bolsas ADM e ECO
A captação de recursos de R$ 10,3 milhões permitiu ao Insper apoiar, em
2017, 149 alunos bolsistas parciais e 96 alunos bolsistas integrais. Embora
sejam números expressivos e dos quais nos orgulhamos, nossos desafios
crescem anualmente com a maior solicitação de bolsas.

DOADOR ADM/ECO DONOR – ADM/ECO
Alumni
Alumni

Valor em R$ $ SUM
R$ 185.468
R$ 185.468

Pessoas físicas

R$ 3.918.570
R$ 3,918,570

Empresas, fundações e institutos

R$ 2.198.962
R$ 2,198,962

Individuals

Companies, Foundations, and Institutes

TOTAL

DOADOR ENG DONOR – ENG
Alumni
Alumni

Pessoas físicas
Individuals

Empresas, fundações e institutos

Companies, Foundations, and Institutes

TOTAL

2013

2014

2015

2016

2017

73

54

118

192

185

Engagement of the Alumni Community
“We had not merely studied at Insper. We are
Insper!”
Both by volunteering in school activities or by donating, the engagement of the Alumni Community in the
project keep on growing, what significantly impacts
fundraising to the Scholarship Fund.
In 2017, 226 alumni supported scholarship students
financially; 174 of them participated in the Alumni
Godfather Program, thus giving a support that goes
beyond donation, by mentoring students.

Evolução do número de alumni doadores
Evolution in the number of alumni donors
2013

2014

2015

2016

2017

129

96

152

231

226

Dos 226 alumni doadores de 2017, 14 entrevistaram candidatos à bolsa.
Além disso, eles também são frequentemente estimulados a atuarem como
multiplicadores do Fundo de Bolsas por meio da apresentação do projeto
a potenciais doadores. É uma comunidade engajada, participativa e que
também contribui para o processo de mentoria dos alunos.

Of the 226 alumni donors of 2017, 14 interviewed scholarship candidates. In addition, they are frequently
encouraged to act as Scholarship Fund multipliers,
by presenting the project to potential donors. It is a
highly-engaged community, participatory community that also contributes to the mentoring process of
our students.

R$ 6.303.000

Valor em R$ $ SUM
R$ 0,00
R$ 0.00
R$ 4.035.000
R$ 4,035,000
R$ 0,00
R$ 0.00

R$ 4.035.000

A captação de recursos de R$ 10,3 milhões permitiu ao Insper apoiar, em
2017, 149 alunos bolsistas parciais e 96 alunos bolsistas integrais. Embora
sejam números expressivos e dos quais nos orgulhamos, nossos desafios
crescem anualmente com a maior solicitação de bolsas.
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ADM & ECO Scholarships Fund
A fundraising of R$ 8.5 million enabled Insper to support, in 2017, 149 students on partial scholarships and
96 ones on full scholarships. Although the numbers
are impressive and make us proud, our challenges
increase annually, following the rises in scholarship
requests.

ING PORT

Participação
da Comunidade Alumni
“Nós não simplesmente fizemos Insper. Nós somos Insper!”

7.000.000

goal

Impacto na Sociedade

A fundraising of R$ 10.3 million enabled Insper to support, in 2017, 149 students on partial scholarships and
96 ones on full scholarships. Although the numbers
are impressive and make us proud, our challenges
increase annually, following the rises in scholarship
requests.

<<
Participação
da Comunidade Alumni
Engagement of the
Alumni Community
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Valores 2018 - Bolsa Mensalidade
Sums 2018 - Scholarship Tuition

All donations are welcome! Suggestions of sums:

1 mensalidade*

1 monthly tuition*

Monthly Allowance (AC) of R$ 1,000 until the 8°
semester ADM/ECO and 10° semester ENG

R$ 24,084

1 anuidade

R$ 53,520

R$ 48,168

ADM/ECO

ENG

Doação anual em 2018 (M+AC) (1° ano)

R$ 65,520

R$ 60,168

Doação anual em 2019 (M+AC) (2° ano)

R$ 69,091

R$ 63,447

Annual donation in 2018 (M+AC) (1st year)

Auxílio moradia mensal (MOR) de R$1.000,00
para manutenção da Toca da Raposa, até o
penúltimo ano para ADM/ECO e penúltimo
semestre para ENG, período que os alunos
ainda não podem estagiar
Monthly Housing Allowance (HOU) of R$ 1,000 for
the maintenance of the housing facility, until the
penultimate year, for ADM/ECO, and the penultimate semester, for ENG, a period of time when
students still cannot do an internship

Auxílio Transição (AT) de R$ 500,00 para
alunos que saem do Auxílio Moradia Recebem AC +AT

Transition allowance of R$ 1,500 for students who
must leave the Toca da Raposa housing facility

R$ 65.520

R$ 48.168

R$ 60.168

R$ 63.447

Doação anual em 2020 (M+AC) (3°ano)

R$ 72,856

R$ 66,905

Annual donation in 2020 (M+AC) (3rd year)

R$ 72.856

R$ 66.905

Doação anual em 2021 (M+AC) (4°ano)

R$ 76,827

R$ 70,551

R$ 76.827

R$ 70.551

Annual donation in 2021 (M+AC) (4th year)

Doação anual em 2022 (M + AC por 6 meses) (5°ano)
Annual donation in 2022 (M+AC for 6 months) (5th year)

Tuition Scholarship (Full)-with grant and housing

Monthly Allowance (AC) of R$ 1,000 (maintenance
grant) until the last year of studies

R$ 53.520

R$ 24.084

R$ 69.091

Bolsa Tuition (Full) - com auxílio e moradia

Ajuda de custo mensal (AC) de R$ 1.000,00
(despesas de manutenção) até o 8°Semestre
ADM/ECO e 10° Semestre ENG.

R$ 26.760

Annual donation in 2019 (M+AC) (2nd year)

Program’s sum total*

Monthly tuition (M) during 4 years, in ADM/ECO —
5 years in ENG

R$ 4,014

R$ 26,760

1 semi-annual tuition

Valor total do curso*

Mensalidade (M) pelos 4 anos em ADM/ECO
5 anos em ENG

R$ 4,460

1 semestre

Tuition Scholarship - with grant

Ajuda de custo mensal (AC) de R$ 1.000,00
(despesas de manutenção) até o 8°Semestre
ADM/ECO e 10° Semestre ENG

ENG

R$ 4.460

Bolsa Tuition - com auxílio

Monthly tuition (M) during 4 years, in ADM/ECO —
5 years in ENG

ADM/ECO

R$ 4.014

1 annual tuition

Mensalidade (M) pelos 4 anos em ADM/ECO
5 anos em ENG

-

R$ 74,396
R$ 74.396

R$ 284,294

R$ 335,468

R$ 284.294

R$ 335.468

ADM/ECO

ENG

R$ 77,520

R$ 72,168

Annual donation in 2018 (M+AC+HOU) (1st year)

R$ 77.520

R$ 72.168

Doação anual em 2019 (M+AC+MOR) (2° ano)

R$ 81,091

R$ 75,447

Doação anual em 2020 (M+AC+MOR) (3°ano)

R$ 84,856

R$ 78,905

Doação anual em 2018 (M+AC+ MOR) (1° ano)

Annual donation in 2019 (M+AC+HOU) (2nd year)

Annual donation in 2020 (M+AC+HOU)(3rd year)

Doação anual em 2021 (M)+(AC)+(AT) (4°ano)
Annual donation in 2021 (M+AC:ENG) (4th year)

Doação anual em 2022 (M + AC por 6 meses) (5°ano)
Annual donation in 2022 (M+AC for 6 months) (5th year)

Valor total do curso*
Program’s sum total*

R$ 81.091

R$ 84.856

R$ 82,827
R$ 82.827

-

R$ 326,294
R$ 326.294

R$ 75.447

ING PORT

Doadores Pessoa Física
Família Claudio Haddad
Marcel Herrmann Telles
Neide Helena de Moraes
Alina e Michael Perlman
Ana Paula Martinez
Anderson Lemos Birman
André Street Aguiar
Andrea e Piero Minardi
Antonio Brennand
Arthur e Heloiza Mizne
Eduardo Cunha Monnerat Solon de Pontes
Fábio Colletti Barbosa
Fabio Vieira Kapitano
Família Arthur Igel
Henrique Alhante
João Fernando Oliveira
José Alexandre Scheinkman
José de Menezes Berenguer Neto
Julio de Siqueira Carvalho de Araujo
Luis Norberto Pascoal
Luis Stuhlberger
Manoel Sabino Neto
Marcelo Luis Orticelli
Marcelo Trindade
Marisa Villas Bôas Dias
Miguel Gilberto Pascoal
Roberto Haberfeld
Vicente Falconi

R$ 78.905

R$ 82,551
R$ 82.551

R$ 83,396
R$ 83.396

R$ 392,468
R$ 392.468

Bolsa nomeada: Named scholarship:
O doador da bolsa nomeada direciona o recurso doado para um aluno específico, ao longo de todo o curso, acompanhando seu
desenvolvimento acadêmico e podendo atuar como seu mentor.

The donor of the named scholarship directs donated resources to a specific student, throughout the program, following-up his/her academic
development. The donor can also act as a mentor.
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Nossos sinceros agradecimentos:

FUNDO DE BOLSAS INSPER

Toda doação é bem-vinda! Sugestões de
valores referentes ao investimento:

Impacto na Sociedade

Alex Wendell de Lima Manduca
Alexandre Meneghetti Palma
Ana Carolina Velasco Gagliardi
Anderson dos Santos Silva
Bernardine Fajerman Elkaim
Bertha E Luis Renato Oliveira
Caio Fernando Rodrigues dos Santos
Camila de Souza Queiroz Du Plessis
Carolina Martins Bortolussi
Catharina Garcia Karam Poianas
Celso de Medeiros Conde
Daniel Pinheiro Longa
Egberto Arouca Modesto de Medeiros
Everton Gomes Fonseca
Fabio Pelicano Borges Vieira
Felipe Aquino Freres Silva
Gabriel Rocha Affonso Ferreira
Gisele Aparecida Amorim
Guy Cliquet do Amaral Filho
Humberto Donato Lessa Valente Nardiello

Iago Fabricio Segato
Jonathan Alberto Roco Troncoso
Karen Ferreira Leite
Laura Carolina Vehanen
Leonidas Sandoval Junior
Leticia Freitas
Liciana Rodrigues Martins Peres Y Peres
Luan Alves dos Santos
Luciana Carvalho de Mesquita Ferreira
Luciene Conrado
Luiz Fernando Andreotti Turatti
Luiz Henrique Antunes Alochio
Luiza de Sousa Braz
Marcel Piva
Marcelo Destito
Paola Di Carla Lima Motta
Patricia Lobaccaro
Rodrigo Cesar Caldas de Sa
Rodrigo Lima Cavalcante
Rosiane Pecora
Sarah Vendrame Pereira
Sergio Pinheiro Firpo
Vanessa Melo de Carvalho
Vitória Yumi Soares Kakihara
Yeung Luk Tai
Alumni
Administração
Adm - 2002
Fabio Carlos Pereira da Silva
Theo Sabio Leopardi
Adm - 2003
Gabriele Filkauskas
Adm - 2004
Renata Ometto Moreno Mattos
Adm - 2005
Andre Ferro E Silva Tolosa
Bruno Igel
Diego Rovere D´Avila
Fernando Kenji Muramoto
Frederico de Souza Queiroz Pascowitch
Gisela Santos de Macedo
Marina Kairalla Garcia
Mauricio Masiero Nicoletto
Rodolpho Rocha Ruiz
Wayne Ferreira
Adm - 2006
Bruna Salvatore Sá
Bruno Jose Rolim Komessu
Eduardo Santin Scarpari
Fernando Luis Abegao Neto
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Francisco Mendonça de Toledo Arruda
Guilherme Caltabiano Monteiro
Mauricio Torres Pinto Bergamaschi
Pedro Henrique Braga Lobo
Rafael Behar
Thiago Simões Maffra
Adm - 2007
Dirceu Delamuta Filho
Fernanda Verroni Keidel
Fernando Henrique Folchito Maglioni
Franco Rodrigues Resende Veludo
Guilherme da Silva Palocci
José Roberto E.moraes
Maria Angelica Martins Miranda
Victor Mucciolo Cabernite
Adm - 2008
João Daniel Azevedo dos Santos
Mariana Penazzo
Natalia Rosa Santana de Jesus
Oskar Von Treuenfels
Adm - 2009
Cesar Queiroz Botelho
Lucas Pogetti Zanetti
Marcos Amorim da Costa Santos
Thiago de Toledo Kodic
Thomaz Alcantara Whately
Adm - 2010
Bruno Saliba Laguna
Carlos Alberto Amaral Santos Morbach
Carolina Passoni Yoshimoto
Erica Sayuri Nakabayashi
Fabio Perotti Mattos
Luanna Peixoto Luna
Adm - 2011
Andre Ryutaro Ukon
Giuliana Caroline Lopes dos Reis
Guilherme Costa Santos
Luciano Margutti da Silva Prado
Paula Cabianca Toledo Marques
Rodrigo Comim Canela
Taís Novaes Silva
Thaisa Brandao Arantes
Victor Augusto Wallendzus Reis
Adm - 2012
Alexandre Lopes Kireeff Filho
Artur Pereira de Almeida Martins
Camila Assumpção Muratore
David Vineyard Steuer
Felipe Figueiredo Celidonio
Fernando B Foz
Filipe Heilberg
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Gustavo Saad Teixeira
Lucas Carvalho Zacharias
Lucas Guadaim Rosa
Luis Felipe Ruaro Yared
Marina Bicudo de Almeida Muradian
Pedro Guerra Fernandes
Rafael Frison
Rebeca Soares Pereira
Renata do Couto Longo Hellu
Ricardo Jai Sarue Kluger
Taiza Maria Ferraz Roso
Vitor Assef dos Santos
Adm - 2013
Ana Cláudia Viol
Ana Luiza Beyruti Zarif
Andre de Campos Isaac
Beatriz Maria de Lima Kinguti
Carolina Tieppo Rocco
Daniel Di Gregorio
Fabio Martins Correia
Felipe de Bellis
Gabriela Fornazier Huffenbaecher
Guilherme Rezende Godoy
Guilherme Ribeiro Marth
Marcelo Saad
Marcelo Schmidt Goffi Gomez
Pedro Paulo Rios Batista
Rafael Rissoni Andery
Ricardo Silvarolli Korall
Roberto Figueiredo Rocha
Samih Alexandre Mikhayel
Victor Alves Medola
Adm - 2014
Alice Faiwichow
Bianca Maluf Escoboza
Bruna Cardoso Viersa
Leandro Batagiotti dos Santos Antonio
Leonardo Vieira Monteoliva Doratioto
Luiz Fernando Rafael Naso
Raísa Pio Gadelha
Rebeca Nicolas Pinheiro
Adm - 2015
Andre Lopes Guimaraes
Nathalia Andrade Castro
Renata Costi Filippos
Adm - 2016
Leticia Mancilio Marcante
Luís Guilherme Faria do Prado
Paola Son Mi Lee
Priscila Miranda Amaral
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Adm - 2017
Alexandre Meneghetti Palma
Ana Beatriz de Carvalho Polli
Lucas Gregorio da Costa
Mariana Prado Maia E Silva
Theodoro Guimarães de Castro Prado
Certificate
Certificate 2007
Paulo Eduardo Dertonio Donato
Certificate 2010
Beatriz Ogura Hanashiro
Certificate 2013
Augusto Roque dos Santos
Elder Jascolka dos Santos
Fábio José Santos
Maria Izabel Sarmento E Souza Pacheco
Rafael Martins Prado de Oliveira
Rodolpho Camargo Melo Farinacio
Certificate 2014
Pedro Gomide Margon Netto Faiad
Certificate 2016
Daniela Sarmento E Souza Pacheco
Lucas Calazans Luz
Certificate 2017
Carla Martins
Patricia Honda Settervall
Economia
Eco 2004
Augusto Meireles Reis
Michel Rapaport
Eco 2005
Ary Cera Zanetta Neto
Marcelo Henrique Varela Donelli
Eco 2007
Fabio Moreira Vernille
Raphael Nascimento Diederichsen
Sergio Luiz Andolpho Provenzano Coelho
Eco 2008
Clara Roorda
Adriano Ortega Carvalho
Ernesto Martins Faria
Eco 2009
Gustavo Alves Jordão
Gustavo de Paula Ribeiro
Rogerio Chiari Trevisan
Eco 2010
Bruno Cesar Miranda Cardoso
Claudia Bruschi Martins
Felipe Campos Cresciulo
Fernando Caligaris
Isabel Bichucher Opice
Miguel de Arteaga

ING PORT

Paulo Bertolucci Belliboni
Paulo Henrique Landim Junior
Raquel Erzinian de Camargo Moreira
Ricardo Luiz Coelho Duarte
Roberta Bornia Romiti
Wellington Augusto Duque Mazutti
Eco 2011
Amanda Soldani Regulski Martins
Bruno Gorgulho Rodrigues
Fernando Chiaverini Albano Pereira
Leonardo Francisco Sant Ana Júnior
Luiza Chantre de Oliveira Azevedo
Pedro Camargo Lemos
Rafael Yunes Selegatto
Eco 2012
Beatriz Egreja Camargo
Caio Saliba Laguna
Eduardo Urquiza Fernandes Portelada
Gabriel de Abreu Rabello
Gabriel Giannecchini de Oliveira
Gustavo Cardoso Aranha Pereira
João Miranda de Oliveira Rebouças
Brandão
Marcela Noya Alves Gomes de Almeida
Murilo Trajano Pinheiro
Octavio Portolano Machado
Renan de Melo Carvalho
Renato Jose Gentil Junqueira
Rodrigo Reali Abdelnur
Victor Kortenhaus Dreux Miranda
Eco 2013
Andre Abramowicz Marafon
Anna Luisa Bartoletti de Lima E Silva
Daniel Rubinich Costa
Danilo Kamiji
Gustavo Cavichioli
Henrique Leal Teixeira
Icaro Resende Pinello
Lucas Roman Martinez
Mateus Polking
Homas Wahle Silva Rego
Veronica Nascimento Pinto
Eco 2014
Arieh Levin
Bernardo Calvente
Carlos Eduardo de Camargo Schmidt Filho
Carolina Mayumi Utumi
Felipe Franciss de Figueiredo Moreira
Guilherme Strifezzi Leal
Henrique Fernandes Menezes Santos
Isabella Brito Gondim
Luan Maike Felicio de Souza Barros
Lucas do Amaral Moreira
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Lucas Franzoi da Silva Cezar Correia
Luiz Felipe Felix Curado
Luiz Philipe Efeiche Fauza Machado
Marcela Schweizer
Mariana Silveira Dornellas
Mariane Rizzo Lico
Matheus Hohlenwerger Schettini
Victor Rocha de Assis
Vinicius Fidelis Sodre dos Santos
Eco 2015
Daniel Ribeiro Barros
Gustavo Oliveira de Queiroz Galvão
Leon Lucas Albuquerque E Sousa
Maria Eduarda Pereira dos Santos Novaes
Samuel Veloso Pinheiro
Thomas Florez Mainzer
Vitor Akkerman Aronis
Eco 2016
Beatriz Maria Santana Bertin
Lucas Marin Avelleda
Pedro Robelo Schittkowski
Eco 2017
Leon Gustavo de Carvalho Bernardi
Raphael Heusi Pereira Bueno de Camargo
Victor Martins de Mello
MBA
MBA 1997
Valter Pujol Ortiz
MBA 2001
Liao Yu Chieh
MBA 2006
José Geraldo Setter Filho
MBA 2008
Henrique Cordeiro Mariano
MBA 2013
Daniel Mostacada Pinho Carvalho
MBA 2014
Isaac Chagas Pessanha
MBA 2015
Vinicius Gonçalves Vieira
MBA 2017
Gabriel Ribeiro Borges
Mestrado
Mestrado 2011
Bruna Basso Rodrigues
Mestrado 2013
Paula Kober Nogueira Leite
Mestrado 2014
Leonardo Jamil Feres
Doadores da Campanha Residencial Toca
da Raposa
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Adalto Barbaceia Gonçalves
Alex Ribeiro Pinto da Silva
Alexandre Lin
Aline Saenz
Álvaro Armond
Amanda Soldani
Ana Carolina Takenaka Medeiros
Ana Carolina Velasco
Ana Lúcia Frony de Macêdo
Andre Barbosa
André Basile Audi
Andre Bigaran
Andre Fontoura
André Henrique Crepaldi Costa
Andre Reginato
Andre Takeshi Fujii
Andressa Melo
Angélica Turaça
Anna Carolina Trapp
Anny Chueh
Antonio Alberto Annunciato Marques E Silva
Artur Faria
Beatriz Egreja Camargo
Beatriz Semenzato
Bernardo Marques Porto do Prado Valladares
Bruna E Renato Lopes
Bruno Clermann Carvalho Cunha
Bruno Cruz
Bruno Freitas
Bruno Igel
Bruno Jabali Rello
Bruno Kawaoka Komatsu
Bruno Komessu
Bruno Kriegel
Bruno Lacaz
Bruno Rodriguez
Bruno Santos de Souza
Carlos Eduardo de Camargo Schmidt Filho
Carlos Henrique Firmino de Oliveira
Carolina Dacosta
Carolina Grandchamp
Cesar Queiroz Botelho
Charles Kirschbaum
Chris Félix
Clara Marins
Claudia Bruschi Martins
Cláudia Peres Figueiredo
Clovis Lima de Farias
Daniel Barros
Daniel Maia de Mello
Danilo Kamiji
Dankann Madi de Biasi
David Kallás

Impacto na Sociedade

Debora Leal
Debora Liliana Gercwolf
Debora Mallet
Diego Ten de Campos Maia
Eduardo Andrés Fernandez Marins
Eduardo B Borim
Eduardo Dias
Eduardo Portelada
Eduardo Rissi
Eduardo Santin Scarpari
Edvalter Holz
Eric Polakiewicz
Erica Butow
Erik Von Fritsch
Esmeralda Kimura
Evandro Audi
Fabio Bobrow
Fabio de Miranda
Fabio Hage
Fábio Pelicano
Felipe Roitman Rothschild
Fernanda Furno Soster
Fernando Bianchini
Fernando de Sá E Benevides Foz
Fernando Ferrari
Fernando Pares
Fernando Pereira
Fernando Schuler
Fernando Soares Malta
Fernando Spanò Junqueira de Paiva
Fernando Spnola
Franco Rodrigues Resende Veludo
Frederick Alves
Gabriel Frizzo Russo
Gabriel Napchan
Gabriela Barco Irigoyen
Gino Olivares
Giovanna Spada de Lima
Gisela Santos de Macedo
Gisele Amorim
Gisele Viviane Gercwolf
Giuliana Isabella
Gretta L A Carneiro
Guilherme de Lima
Guilherme Ferrari
Guilherme Guimarães
Guilherme Maluf
Guilherme Martins
Guilherme Mendes
Gustavo Allevato
Gustavo Amarante
Gustavo Ferraz Bierrenbach
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Heitor Bonadio
Helen Milene
Hugo Kovac
Hugo Yang
Ian Pisano
Luciene Conrado
Janaina Yara Augusto
Janis Von Fritsch
João Daniel Azevedo
João Melhado
Joao Pedro Zarouk
João Rubens Nogueira
João Victor Conceição
Joice Miagava
Joice Toyota
José Geraldo Setter Filho
José Valmir da Silva
Júlia Brant
Juliana Herr de Moraes
Juliana Inhasz
Juliane Schwartz Teixeira
Julien Pigot
Juvenal de Macêdo Filho de Macêdo
Lara Vilatoro Aparicio Caputo
Laura Vehanen
Lavínia Vasconcellos Martins
Leandro Martins
Leandro Vanette
Leonardo de Siqueira Lima
Leonardo Pagano
Leonardo Vergani
Letícia Tizzo Faustino
Lívia Fernandez Pereira
Luana Stamato Caldeira
Luca Noto
Lucas Kinji Higashi
Lucas Moreira
Lucas Zacharias
Lucca Generali Marquezini
Luciana Yeung Luk Tai
Luis Claudio Montoro Mendes
Luis Dallan
Luis Otávio Abrahão Pinto
Luís Rodolfo Cruz E Creuz
Luísa Tagliavini Costa
Luiz Fernando Pinto da Veiga
Luiz Gonçalves Paiva
Luiz Philipe Efeiche Fauza Machado
Marcel Lacerda Soffner
Marcela Schweizer
Marcelo Carbonari
Marcelo Costa de Sousa
Marcelo Destito
Marcelo Guterman
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Marcelo Hashimoto
Marcelo Tifaldi Franco
Marcos Affonseca
Maria Aparecida Verona Martínis
Maria Clara Lorenzetti Luques
Maria Fernanda Rolim
Maria Izabel Pacheco
Maria Neiva Tajra
Mariana Almeida
Mariana Campos
Mariana Dornellas
Mariangela Ometto Rolim
Marilia Marchi
Marina Bicudo
Marivaldo Rodrigues da Silva
Martha Penna
Matheus Oliveira
Matheus Schettini
Mauricio Bortolanza
Miguel Prado
Milton Seligman
Miriam Sayuri Hirano
Monica Gonzalez Pompeo de Camargo
Natalia de Morais Veiga
Nathalia Ramajo Esteves
Nicolas Paiva
Paola Papa Barbanera
Patricia Palomo
Patricia Prante
Paulo Furquim de Azevedo
Paulo Souza
Pedro Albuquerque
Pedro Makhoul
Pedro Paes Barreto Araujo
Pedro Pisco
Pedro Schittkowski
Pedro Sturm Viegas
Rafael Arrais Correa
Raffaella Sader
Renan Almeida
Renan Henrique Frinzi Toenjes
Renan Vizibelli Mazuco
Renata Biselli
Renata Ruggiero Moraes
Renata Vilenky
Renato Chikitani
Renice Pombani TonRicardo Bico
Ricardo Busch
Ricardo Espindola
Ricardo Nepomuceno Suguiura
Ricardo Souza Barreto
Rina Xavier Pereira
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Roberto Novelli Fialho
Rodolfo Juliani
Rodolpho Lopes
Rodrigo Andriolo Lindgren
Rodrigo Borges Silva
Rogerio Chiari Trevisan
Rogerio Gutierrez
Rosana Junqueira Morales
Ruth C P R Pupo
Sergio Firpo
Sergio Lazzarini
Simone Friche
Sonia Aparecida Cação Botta Cação
Tania Haddad Nobre
Thales Caramella Pereira
Theodoro Guimarães de Castro Prado
Thiago Carvalho
Thiago Samara
Thomas Alfred Troiano Carlsen
Tiago Mitraud
Valentina Clermann Carvalho Cunha
Vanessa Melo de Carvalho
Victor Gross
Victor Hugo L Guimaraes
Victor Kortenhaus Dreux Miranda
Victor Mello
Victor Paredes Ortega
Vinicius C Ferreira
Vinícius Cassio Barqueiro
Vinícius Gazzola
Vinicius Licks
Vitor Araujo Costa
Vitor Aronis
Vitor Franco Braga
Wagner Zaparoli
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DOADORES - PESSOAS JURÍDICAS

Mitteleuropa-stiftung /central europe
foundation
Feira de recrutamento em parceria com o
Fundo de Bolsas
2 Find
Amaro
Ambev
Avon
J.P. Morgan
Bic
Bloomberg
Bradesco
Caruana Financeira
CGI
CHS
Citibank
Comerc Energia
Creditas
Deloitte
Dia Group
Dorset
Duratex
Hospital Albert Einstein
EMS
Endeavor
Estação das Cozinhas
Everis
EY
GE
GM
Grupo Fleury

Grupo Ultra
Heinz
Hypermarcas
Ifood
Integration
Itaú
Kantar
KPMG
Live Healthcare
Luxottica
Management Solutions
Mazars
Mercado Livre
Movile
Odontoprev
P&G
Raízen
Rio Bravo Investimentos
Safra
Saint Gobain
Santander
Schneider Eletric
Siemens
Somos Educação
Stone
Suzano
Votorantim S.A.
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Difusão de Conhecimento
Knowledge Dissemination
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Ensino e Pesquisa
Geramos conhecimento relevante por meio de debates, do incentivo a
pesquisas fundamentadas, e de publicações em coautoria com acadêmicos
renomados de escolas nacionais e internacionais.

Produção Acadêmica
Em 2017, nossos professores e pesquisadores produziram 91 artigos acadêmicos, muitos deles publicados nos principais periódicos em seus respectivos
campos de atuação, como Journal of Econometrics, Journal of Business and
Economic Statistics, Journal of Management Studies e Journal of Retailing.
Além dos artigos, nossos professores escreveram 19 capítulos de livros e 2
livros com estudos nas áreas de Macro e Microeconomia, Economia da Saúde,
Marketing, Negócios, Administração, Direito, entre outros.
Na escola, realizamos uma série de seminários acadêmicos e recebemos
professores convidados de reconhecidas instituições de ensino. Ao todo, foram 60 seminários com representantes de 39 universidades internacionais,
de oito diferentes nacionalidades, e de 21 universidades nacionais. Entre as
instituições de destaque, estão Harvard University, Brown University, Johns
Hopkins Business School, Université de Montréal, Columbia Business School,
Universidade NOVA de Lisboa, University of Edinburgh, University of Chicago,
FGV-EESP, USP e PUC-Rio.
Contamos, ainda, com a participação de 11 professores que vieram à escola para realizar pesquisas em coautoria com nossos docentes e ministrar
palestras destinadas a alunos e convidados.
Entre eles, estão Heitor Almeida (professor da University of Illinois at
Urbana-Champaign), Fernanda de León (pesquisadora da University of
Kent), Igor Cunha (professor assistente da University of Kentucky), Nelson
Camanho (professor assistente da Católica-Lisbon School of Business &
Economics) e João Amaro de Matos (professor associado da Universidade
54

Teaching & Research
We generate relevant knowledge through debates,
the incentive to well-grounded research, and
publications in coauthoring with renowned
academics from national and international schools.
Academic Production
In 2017, our professors and researchers produced 88
academic articles, many of them published in the
main journals in their respective fields of work, such
as Journal of Econometrics, Journal of Business and
Economic Statistics, Journal of Management Studies, Journal of Retailing, among others. Beyond the
articles, our professors wrote 19 book chapters and
2 books with studies in the fields of Macro and Microeconomics, Health Economics, Marketing, Business,
Administration, Law, among others.
At the school, we carried out a series of academic seminars and hosted visiting professors from renowned educational institutions. Altogether, there
were 60 seminars with representatives from 39 international universities of eight different nationalities,
and of 21 national universities. Among the prominent
institutions, were Harvard University, Brown University, Johns Hopkins Business School, Université de Montréal (UdeM), Columbia Business School, Universidade
NOVA de Lisboa, University of Edinburgh, University
of Chicago, FGV-EESP (Fundação Getulio Vargas’ São
Paulo School of Economics), USP (University of São
Paulo) and PUC-Rio (Pontifical Catholic University of
Rio de Janeiro).

NOVA de Lisboa). O Centro de Políticas Públicas (CPP) realizou, também em
2017, o minicurso Topics in Urban/Public Economics and Real Estate, com
Fernando Ferreira (University of Pennsylvania).
Ainda em produção acadêmica, ressaltamos o aumento na captação de
fomento para produção de pesquisas conduzidas por nossos centros de conhecimento. Os recursos são provenientes das concessões de agências de
fomento tais como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), bem como de organizações de natureza pública ou privada, como
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Fundação Brava. Com o montante
captado, professores e alunos realizaram estudos nas áreas de Economia,
Direito e Engenharia. Dentre as concessões, merece destaque o aumento no
número de bolsas FAPESP para nossos alunos de doutorado em Economia,
passando de 1, em 2016, para 4, em 2017.

Reconhecimentos em Pesquisa
Nosso professor Sergio Firpo, titular da Cátedra Instituto Unibanco, foi
eleito fellow da Econometric Society. Com a nomeação, Firpo tornou-se o
quinto pesquisador eleito sediado no Brasil e o mais jovem do país a receber
este reconhecimento.
Outro destaque que nos deixou bastante orgulhosos foi o início do trabalho da professora Priscila Claro, coordenadora da Cátedra Economia e Meio
Ambiente, como copresidente do capítulo Brasil dos Princípios para Educação Executiva Responsável (PRME, na sigla em inglês), da ONU. A indicação
foi um reconhecimento do trabalho desenvolvido por Priscila, que dividirá a
presidência com Ricardo Siqueira, da Fundação Dom Cabral.
Nosso professor Paulo Furquim de Azevedo, coordenador do Centro de

In addition, we counted on the participation of 11
visiting professors, who came to the school to carry
out research projects in coauthoring with our faculty
and to hold lectures directed to students and guests.
Among them, are Heitor Almeida (professor at the
University of Illinois at Urbana-Champaign), Fernanda de León (researcher at the University of Kent); Igor
Cunha (assistant professor at the University of Kentucky); Nelson Camanho (assistant professor at the
Católica-Lisbon School of Business & Economics) and
João Amaro de Matos (associate professor at Universidade NOVA de Lisboa). The Center for Public Policy
(CPP) accommodated, also in 2017, the minicourse
Topics in Urban/Public Economics and Real Estate
with Fernando Ferreira (University of Pennsylvania).
Still, on academic production, we highlight the increase in fundraising for the production of research
projects conducted by our knowledge centers. Resources come from concessions by research-funding
agencies such as the São Paulo Research Foundation
(FAPESP, for its acronym in Portuguese), the Brazilian National Council for Scientific and Technological
Development (CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) and the Brazilian
Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel (CAPES, for its acronym in Portuguese).
With the amount raised, professors and students carried out studies in the fields of Economics, Law, and
Engineering. Among the concessions, is noteworthy
rise in the number of scholarships granted by FAPESP
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Estudos em Negócios (CENeg), foi destaque no Conselho Nacional de Justiça,
com seu projeto aprovado em primeiro lugar.
Além dessas conquistas vindas do ambiente externo, anualmente, reconhecemos o trabalho de nossos professores com o prêmio George Stigler – criado pela escola para premiar os melhores trabalhos de pesquisa
publicados durante o ano. Em 2017, foram premiados os professores Marcelo
Santos, Sergio Firpo e Hedibert Freitas Lopes.

Centros de Pesquisa e Conhecimento
Temos cinco centros de pesquisa, que reúnem pesquisadores em estudos
e projetos dirigidos, para difundir conhecimento à sociedade e, ao mesmo
tempo, gerar estudos e indicadores capazes de apoiar a tomada de decisão
de empresas e órgãos públicos.
Centro de Políticas Públicas (CPP) – realiza pesquisas, eventos e debates
sobre políticas públicas para as áreas de Educação, Saúde, Segurança Pública,
entre outras. Participa do Núcleo Ciência pela Infância, em parceria com mais
seis instituições, e conta com dois núcleos próprios que desenvolvem pesquisas e debates relacionados à Educação: o Núcleo Ciências Para Educação
e o Núcleo de Pesquisa da Gestão Educacional. Entre os eventos de 2017, destacam-se os debates sobre os temas: reformas trabalhista e da previdência;
impacto da crise econômica sobre a pobreza; formação de habilidades; e robôs
e mercado de trabalho. Também foram realizados eventos que abordaram
o impacto da educação financeira em escolas de ensino básico, o reflexo de
políticas educacionais na redução das desigualdades, além de avaliações de
impacto de programas de educação emocional.
Centro de Finanças (CeFi) – promove debates em torno de temas de interesse nacional e estimula a produção acadêmica nas áreas de Finanças e Macroeconomia. Em 2017, organizou eventos sobre: educação financeira; abertura
comercial e produtividade; blockchain; e reforma tributária e produtividade.
Também realizou pesquisas a respeito da indústria de private equity no Brasil, a evolução regulatória da indústria de pagamentos brasileira, o papel dos
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to our students of the Doctoral Program in Business
Economics, from 1 in 2016, to 4 in 2017.
Research Recognitions
Our professor Sergio Firpo, the holder of the Unibanco Institute Chair, was appointed as a fellow of the
Econometric Society. With this appointment, Firpo
became the fifth researcher based in Brazil to be
elected and the youngest in the country to receive
such recognition.
Another highlight that made us very proud was the
beginning of the works of Professor Priscila Claro, coordinator of the Economics and Environment Chair, as
co-president of the Chapter Brazil of UN’s Principles
for Responsible Management Education (PRME). The
indication was a recognition of the work developed by
Priscila, who will share the presidency with Ricardo
Siqueira from FDC (Fundação Dom Cabral).
Our professor Paulo Furquim de Azevedo, the coordinator of the Center for Business Studies (CENeg),
was a featured researcher at the Brazilian National
Justice Council, with his project being approved in
1st position.
Beyond these external achievements, we annually
recognize the work of our professor with the George
Stigler Award – created by the school to reward the
best research papers published during the year. In
2017, professors Marcelo Santos, Sergio Firpo and Hedibert Freitas Lopes received the recognition.
Research and Knowledge Centers
We have five research centers which gather researchers in directed studies and projects aimed at
disseminating knowledge to society and, at the same
time, generating studies and indicators capable of
supporting the decision-making of companies and
government agencies.
Center for Public Policy (CPP) – undertakes research
projects, events and debates about public policies for
the education, health, and public security sectors,
among others.Participates in the Núcleo Ciência pela
Infância Initiative – which fosters policies and practices for early childhood development –, in partnership
with six more institutions. Also, counts on two centers
of its own for the development of research projects and
debates regarding Education: the Center for Sciences in
Education and the Center for Research on Educational
Administration. Among 2017’s events, the highlights
were the ones on reform of the Brazilian labor and
pension systems; the impact of the economic crisis on
poverty; skills training; and robots and the job market.
In addition, the CPP undertook events regarding the
impact of financial education on elementary schools,
the effects of educational policies on the reduction of
inequality, besides impact assessments of emotional
education programs.
Center for Finance (CeFi) – promotes the debate
around subjects of national interest and stimulates
the academic production in the fields of Finance and
Macroeconomics. In 2017, it organized events about
financial education; trade liberalization and productivity; blockchain; and tax reform and productivity.

empréstimos do BNDES na melhoria da produtividade, crédito direcionado e
o financiamento do desenvolvimento, entre outros estudos.
Centro de Estudos em Negócios (CENeg) – estimula e participa de debates
sobre ambiente de negócios, práticas organizacionais, e políticas voltadas à
competitividade e ao aumento da produtividade econômica brasileira. Em
2017, destaca-se a realização de pesquisas interdisciplinares, como a que deu
origem ao livro Business Analytics, com aplicações diversas de estatística
para resolução de problemas empresariais, além do estudo Judicialização da
Saúde, que conta com pesquisadores das áreas de Direito, Economia, Estatística e Engenharia de Computação, e de pesquisas diversas de avaliação e
intervenção, em parceria com diferentes níveis governamentais, voltadas ao
aumento da eficiência da administração pública.
Centro de Liderança e Inovação (CLI) – promove uma série de debates e
eventos para discutir temas importantes para as lideranças brasileiras. No ano
de 2017, recebemos em um deles Beatrice Edwards, especialista em medidas
anticorrupção e de proteção de informantes na organização Government Accountability Project (GAP), dos EUA. Como destaque, em 2017 o CLI também
assumiu o desafio de criar um tutorial de governança e gestão para a formação
de 1.800 diretores ingressantes nas escolas públicas do estado de São Paulo.
Centro de Empreendedorismo (CEMP) – tem por objetivo fomentar o
ecossistema empreendedor dentro e fora da escola. Para isso, em 2017 realizamos mais de 30 eventos com temas e conteúdos dedicados à comunidade
empreendedora do Insper. Entre estes, conduzimos uma série de workshops
com o intuito de fornecer subsídios e ferramentas aos empreendedores, para
que eles possam aplicá-los em seus negócios.
Alguns dos eventos também integraram o calendário oficial da Semana
Global de Empreendedorismo, que aconteceu simultaneamente em 150 países
e reuniu especialistas para compartilhar suas experiências e fomentar o tema.
Como destaque, igualmente tivemos o Empreenda – uma competição de
empreendedorismo que envolveu mais de 80 inscritos e, ao longo de quatro
meses, ofereceu técnicas de planejamento de negócios e modelo canvas;
design thinking; vendas; apresentação em público; e postura e linguagem.
Outro projeto relevante foi o MIT Global Startup Labs, implementado pela

The CeFi also carried out research on: the private
equity industry in Brazil, the regulatory evolution
of the Brazilian payments industry, the role of the
Brazilian Development Bank (BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico) in productivity
improvement, directed credit and the funding of development, among other studies.
Center for Business Studies (CENeg) – stimulates
and participates in debates about the business
environment, organizational practices, and policies aimed at the competitivity and the increase
in the Brazilian economic productivity. As for 2017,
we highlight the execution of interdisciplinary research projects, such as the one that gave rise to the
book Business Analytics, with diverse applications
of statics in the solution of corporate problems, besides the study The Judicialization of Healthcare,
which counts on researchers from the fields of Law,
Economics, and Computer Engineering, as well as
a variety of evaluation and intervention research
projects, in partnership with different levels of government, aimed at increasing the public administration’s efficiency.
Center for Leadership & Innovation (CLI) – promotes
a series of debates and events to discuss themes that
are important to Brazilian leaders. In the year of 2017,
we hosted in one of them Beatrice Edwards, a specialist in anti-corruption and whistleblower-protection
measures at the US Government Accountability Project (GAP). As a highlight, in 2017 CLI also undertook
the challenge of creating a tutorial on governance
and management aimed at the qualification of 1,800
principals newly-admitted in public schools of the
state of São Paulo.
Center for Entrepreneurship (CEMP) – has the
purpose of promoting an entrepreneurship ecosys-
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sucesso escolar na América Latina – uma parceria com a Folha de S.Paulo e
a empresa McKinsey & Company.
A Cátedra IFB contribui para o debate de políticas públicas com pesquisas
sobre educação, criminalidade, mercado de trabalho e impacto socioambiental. É uma parceria do Insper com o Instituto Futuro Brasil, conduzida
pelo professor titular Naercio Menezes Filho
A Cátedra Economia e Meio Ambiente é uma parceria do Insper com o Instituto Escolhas e estuda as relações entre economia e meio ambiente, promovendo iniciativas voltadas às questões socioambientais. É coordenada
pela professora Priscila Claro.
Fruto de uma parceria entre o Insper e o Instituto Palavra Aberta, a Cátedra
Insper e Palavra Aberta tem o objetivo de promover a defesa da liberdade
de pensamento, iniciativa econômica e expressão política. O professor Fernando Schüler é o titular da cátedra e apoia o debate por meio da condução
de pesquisas, realização de eventos e produção de artigos.

<< Evento de lançamento da Cátedra Endeavor
Launch event for Endeavor Endowed Chair

primeira vez no Brasil. Em parceria com o Massachusetts Institute of Technology (MIT), oferecemos uma metodologia inédita e intensa aos alunos.
Três pesquisadores do MIT vieram ao Brasil e ajudaram nossos alunos a
aprimorarem seus negócios.

Cátedras
Uma das novidades do ano de 2017 foi o lançamento da Cátedra Endeavor.
A iniciativa nos uniu à Endeavor, uma das principais organizações de fomento
ao empreendedorismo, para produzir propostas de melhorias nas políticas
públicas voltadas a empresas Scale-ups no país. Quem está à frente desse
trabalho é o professor Guilherme Fowler.
Atualmente, temos sete cátedras que viabilizam, por meio de doações de
parceiros, a realização de pesquisas e debates com acadêmicos e executivos
renomados. Seus assuntos se traduzem em políticas públicas e conhecimento aplicado que são debatidos e compartilhados com a sociedade.
Conheça mais sobre as nossas parcerias:
A Cátedra Chafi Haddad é fruto de uma doação da família Haddad à escola para promover pesquisas e debates voltados à área de Administração.
É liderada pelo professor Sérgio Lazzarini.
A Cátedra Instituto Ayrton Senna gera pesquisas para o desenvolvimento
de políticas públicas na educação. O professor Ricardo Paes de Barros, além
de professor titular da cátedra, coordena também o Núcleo de Ciência para
Educação, no Insper.
O Insper e o Instituto Unibanco se uniram para criar uma Cátedra Instituto Unibanco, dedicada à pesquisa sobre o Ensino Médio no Brasil. É liderada
pelo professor Sergio Firpo e, em 2017, realizou eventos e seminários importantes como, por exemplo, Educação em debate: Fatores que influenciam o
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tem inside and outside the school. To do that, in 2017
we carried out more than 30 events with subjects and
contents directed to Insper’s entrepreneurial community. Among them, we conducted a series of workshops
aiming at supplying entrepreneurs with subsidies and
tools so that they can apply them in their businesses.
Some of the events also made part of the official calendar of the Global Entrepreneurship Week that happened
simultaneously in 150 countries and gathered specialists
to share their experiences and promote the subject.
As the highlight, we as well had the Empreenda
(Undertake) – an entrepreneurship competition that
enrolled more than 80 people and, over four months,
offered techniques of business planning and canvas,
design thinking; sales, public presentation, and posture
and language.
Another relevant project was the MIT Global Startup Labs, implemented in Brazil for the first time. In
partnership with the Massachusetts Institute of
Technology (MIT), we offered our students an intense and unprecedented methodology. Three MIT
researchers came to Brazil and helped our students
to enhance their businesses.
One of the novelties of the year 2017 was the launch
of the Endeavor Chair. This initiative brought us together with Endeavor, one of the main entrepreneurship-support organizations, to produce proposals for
improvement in public policies directed to Scale-up
companies in our country. Who is at the head of this
project is Professor Guilherme Fowler.

Como um destaque comum a todas, realizamos em 2017 o primeiro encontro das Cátedras no Insper – um evento reuniu os professores e pesquisadores para discutir o papel da academia e da sociedade na transformação
das políticas públicas e as alternativas para contribuir com a excelência do
ensino nos setores privado e público.

ING PORT

search projects and debates with renowned academics
and executives. Their topics translate themselves into
public policies and applied knowledge that are debated
and shared with society.
Learn more about our partnerships:
The Chafi Haddad Chairs is the result of a donation from
the Haddad family to the school, to promote research
and debate focused on the field of Administration. The
chair has as its leader Professor Sérgio Lazzarini.
The Instituto Ayrton Senna Chair generates research
projects for the development of public policies in Education. Besides being the chair holder, Professor Ricardo Paes de Barros coordinates our Center for Sciences
in Education.
Insper and Unibanco Institute had come together
to create the Unibanco Institute Chair, focused on research on the secondary education in Brazil. It is led by
Professor Sergio Firpo and, in 2017, undertook important events and seminars such as Education in Debate:
Factors that Influence School Success in Latin America
– a partnership with the Folha de S. Paulo newspaper
and McKinsey & Company.
The Economics and Environment Chair, in its turn,
is an Insper partnership with the Escolhas Institute
and studies the relations between economics and
environment, promoting initiatives directed to socio-environmental issues. Its coordinator is Professor
Priscila Claro.
The IFB (Instituto Futuro Brasil) Chair contributes to
the debate on public policies, with studies on education, criminality, the job market, and socio-environmental impact. It is a partnership between Insper and
the Futuro Brasil Institute and is conducted by Professor Naercio Menezes Filho.
Resulting from a partnership between Insper and
the Palavra Aberta Institute, the Insper and Palavra
Aberta Chair has the purpose of championing the
freedom of thought, economic initiative, and political
expression. Professor Fernando Schüler is the chair
holder and supports the debate through the conduction of research projects, the organization of events
and the production of academic articles.
As a highlight common to all of them, in 2017 we
hosted the first meeting of Insper Chairs – an event
that brought together professors and researchers
to discuss the roles of academia and society in the
transformation of public policies, and the alternatives
of contribution toward teaching excellence in the private and public sectors.

Endowed Chairs
Today, we have seven chairs that enable, through
donations from partners, the accomplishment of re59
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Produção Acadêmica
Academic Production
PRODUÇÃO NACIONAL
Periódicos Nacionais (peer-review)
National journals (peer-review)
PROFESSOR TEACHER

DESCRIÇÃO DESCRIPTION

PROFESSOR TEACHER

DESCRIÇÃO DESCRIPTION

Adrian Kemmer Cernev

O Futuro do Dinheiro Eletrônico.
GV Executivo

Guilherme Silveira Martins

Confiança nos Relacionamentos em Cluster de Empresas.
RAE-Revista de Administracao de Empresas

Adriana Bruscato
Bortoluzzo

Ticket consumption forecast for Brazilian championship games.
Revista de Administração (FEA-USP)

Klenio de Souza Barbosa

The Pattern of Entry of Generic Drugs into the Brazilian Pharmaceutical Market.
Brazilian Review of Econometrics

Andre Luis de Castro
Moura Duarte

Evolução na utilização e nos gastos de uma operadora de saúde.
Ciencia & Saude Coletiva

Klenio de Souza Barbosa

O Impacto da Nova Lei de Falências no Mercado de Crédito Brasileiro.
Revista de Economia Aplicada

Andre Luis de Castro
Moura Duarte

Supply Strategy: A Quasi-Experiment on the Number And Location of Suppliers. BBR.
Brazilian Business Review (English Ed.)

Klenio de Souza Barbosa

Cost analysis of substitutive renal therapies in children.
Jornal de Pediatria

Andreia Cristina Bezerra
Casquet

Do uso ao abuso de mecanismos de alavancagem de controle: problemáticas na adoção de estruturas que dissociam propriedade e controle.
Revista Brasileira de Direito Comercial

Leonardo Fabris Lugoboni

Gestão por Indicadores em Shopping Centers.
NAVUS Revista de Gestão e Tecnologia

Leonardo Fabris Lugoboni

Estrutura Contábil das Microempresas: um estudo no bairro Grajaú-SP.
REMIPE

Leonardo Fabris Lugoboni

Gestão Privada na Saúde Pública em São Paulo: um estudo de caso da utilização social de saúde.
Práticas de Administração Pública.

Lina Eiko Nakata

Os motivos da permanência da vítima no trabalho após o assédio moral.
Caderno de Administração

Luciano Silva

Desenvolvimento de Aplicações de RV e RA para Microsoft Hololens com Unity3D.
Tendências e técnicas em realidade virtual e aumentada

Mara Suzana Behlau

Efeito do tempo de realização do exercício de canudo de alta resistência em mulheres disfônicas
e não disfônicas.
Codas

Camila Pereira Boscov

Mudanças Organizacionais Observadas Durante O Processo de Implementação das Normas Contábeis Internacionais.
Revista Contemporânea de Contabilidade.

Carlos Alberto Furtado de
Melo

Liderança Política no Brasil: processo e diagnóstico de uma crise (Ausência de liderança política,
a verdadeira crise brasileira).
Revista Eletrônica Gestão e Sociedade

Daniela Aparecida Fatoreto
Assofra

Conselho Nacional de Políticas Culturais: análise de sua efetividade deliberativa - uma síntese.
Agenda Política

Evandro Fernandes de
Pontes

Acordos de Leniência e Processo Administrativo Sancionador perante a CVM.
Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários

Evandro Fernandes de
Pontes

Sociedade em Comandita de Fato.
Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários

Mara Suzana Behlau

Desconforto do trato vocal em professores após atividade letiva.
Codas

Flavio Romero Macau

Um modelo conceitual para o processo de transferência do conhecimento em cluster.
Navus Revista de Gestão e Tecnologia

Mara Suzana Behlau

Flavio Romero Macau

Supply Strategy: A Quasi-Experiment on the Number And Location of Suppliers.
BBR. Brazilian Business Review (English Ed.)

Sintomas do trato vocal e índice de desvantagem vocal para o canto moderno em cantores evangélicos.
Codas

Mara Suzana Behlau

The Competitive Structure and Strategic Positioning of the Bank Industry in the Face of Major
Environmental Disturbances: A Study of Brazilian Banks.
BBR. Brazilian Business Review (English Ed.)

Group climate in the voice therapy of patients with Parkinson?s Disease.
Codas

Mara Suzana Behlau

Diagrama de Desvio Fonatório em dois programas de reabilitação vocal.
Revista Disturbios da Comunicação

Giuliana Isabella

Another driver of the Brazilian fuel ethanol supply chain: the consumers? preferences.
Revista de Administração (FEA-USP)

Marcelo Marchesini Da
Costa

Análise de colaborações entre governo e ONGs e da densidade de ONGs no Brasil.
RAP. Revista Brasileira de Administração Pública

Glaucya Maria Vicente
Madazio Greco

Diagrama de Desvio Fonatório em dois programas de reabilitação vocal.
Distúrbios da Comunicação

Maria Cristina Nogueira
Gramani

Análise dos determinantes de eficiência educacional do estado do Ceará.
Ensaio (Rio de Janeiro. Online)

Guilherme Fowler de Avila
Monteiro

Sustainable food chains: the role of collective action and government incentives.
Organizações & Sociedade

Maria Cristina Nogueira
Gramani

Does socioeconomic inequality affect education more in less wealthy municipalities?.
Cadernos de Pesquisa (Fundação Carlos Chagas)

Guilherme Fowler de Avila
Monteiro

On the relationship between antitrust and strategy: taking steps and thinking ahead.
Revista de Administração (FEA-USP)

Naercio Aquino Menezes
Filho

Os efeitos do Programa Bolsa Família sobre a duração do emprego formal dos indivíduos de baixa renda.
RAP. Revista Brasileira de Administração Pública

Gisele Walczak Galilea
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Naercio Aquino Menezes
Filho

As cotas nas universidades públicas diminuem a qualidade dos ingressantes?.
Estudos em Avaliação Educacional

Sergio Pinheiro Firpo

Electoral impacts of uncovering public school quality: Evidence from Brazilian municipalities.
Revista Economia da ANPEC

Naercio Aquino Menezes
Filho

A Relação entre o ensino superior público e privado e a renda e emprego nos municípios brasileiros.
Pesquisa e Planejamento Economico (Rio de Janeiro)

Tatiana Terabayashi
Melhado

Ticket consumption forecast for Brazilian championship games.
Revista de Administração (FEA-USP)

Raquel Aparecida Lopes

Vestígios da aquisição da libras (Língua Brasileira de Sinais) Por graduandos de pedagogia.
Revista Trilhas Pedagógicas

Yeung Luk Tai

Decifrando o fórum João Mendes: o que os números nos dizem?.
Revista de Estudos Empíricos em Direito

Raquel Aparecida Lopes

O Ensino da língua brasileira de sinais (libras) em cursos de graduação em pedagogia: uma possibilidade real?
Revista Trilhas Pedagógica

Regina Carla Madalozzo

Escolhas profissinais e impactos nos diferencial salarial entre homens e mulheres.
Cadernos de Pesquisa (Fundação Carlos Chagas. Impresso)

Regina Carla Madalozzo

Como famílias de baixa renda em São Paulo conciliam trabalho e família?.
Revista Estudos Feministas (UFSC. Impresso)

Regina Carla Madalozzo

Political preferences and individual choice: A Latin American’s countries perspective.
Revista de Sociologia e Política

Regina Carla Madalozzo

American Way of Life e Jeitinho Brasileiro: como afetam a oferta de trabalho das mulheres?.
Pesquisa e Planejamento Economico (PPE)

Renan Gomes de Pieri

Electoral impacts of uncovering public school quality: Evidence from Brazilian municipalities.
Revista Economia da ANPEC

Renan Gomes de Pieri

Future electoral impacts of having a female mayor.
Brazilian Political Science Review

Ricardo Goulart Serra
Ricardo Goulart Serra
Ricardo Goulart Serra
Ricardo Goulart Serra

Avaliando a FQA S.A.: Um Caso de Ensino.
Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade
Diversificação dos Fundos de Investimento Imobiliário brasileiros.
Base (São Leopoldo)

Capítulo de livro
Book chapter
PROFESSOR TEACHER

DESCRIÇÃO DESCRIPTION

Adrian Kemmer Cernev

O Desafio da Inclusão Financeira e a Promessa das Fintechs.
Sistema Financeiro Nacional: o que fazer? Elsevier

Andreia Cristina Bezerra
Casquet

Governança Corporativa Avanços e Retrocessos.
Quartier Latin
Carlos Alberto Furtado de
Melo

Relações Governamentais: significado, funcionamento e problemas da democracia no Brasil.
Lobby Desvendado: Democracia, políticas públicas e corrupção no Brasil contemporâneo.
Record

Danny Pimentel Claro

Fundo de investimento imobiliário: uma alternativa para diversificação.
Revista de Administração da UNIMEP
Otimização de uma carteira de fundos de investimento disponíveis à aplicação de recursos dos
regimes próprios de previdência social (RPPS), conforme a legislação aplicável.
Revista Ambiente Contábil

A Instituição do Código Nacional de Governança no Brasil

Consumo consciente e planejamento financeiro: duas faces da mesma moeda na busca pelo
desenvolvimento sustentável.
Planejamento Financeiro Pessoal e Gestão do Patrimônio Editora Manole

Evandro Fernandes de
Pontes

Os Interesses Jurídicos nas Sociedades de Economia Mista
Estatuto Jurídico das Estatais: análise da Lei 13.303/2016 Forum

Ricardo Goulart Serra

Avaliação da Hering S.A..
Administração: Ensino e Pesquisa (RAEP)

Ricardo Goulart Serra

Dez anos do ISE: uma análise do risco-retorno. Reunir:
Revista de Administração, Ciencias Contábeis e Sustentabilidade

Louis Jose Pacheco de
Oliveira

Fluxos Culturais: arte, educação, comunicação e mídias.
FEUSP

Rinaldo Artes

Escolhas profissionais e impactos no diferencial salarial entre homesn e mulheres.
Cadernos de Pesquisa (Fundação Carlos Chagas. Impresso)

Luciano Silva

Sistemas de Computação Paralelos com a Linguagem Python

Rodrigo Takashi Okimura

Impacto da Emissão de ADRs no Retorno de Ações de Empresas Brasileiras Listadas na BM&FBovespa.
Revista Inovação, Projetos e Tecnologias

Sandro Cabral

Public-private partnerships in mega-sport events: a comparative study of the provision of
sports arenas for the 2014 FIFA World Cup in Brazil.
RAP. Revista Brasileira de Administração Pública

Sergio Giovanetti Lazzarini

Pesquisa em Administração: em busca de impacto social e outros impactos.
RAE-Revista de Administracao de Empresas

Sergio Pinheiro Firpo

Future electoral impacts of having a female mayor.
Brazilian Political Science Review
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XVIII Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho Minicursos do WSCAD
Paulo Furquim de Azevedo

Diagnóstico e propostas para o setor de saneamento
Retormada do Crescimento: Diagnóstico e propostas Elsevier

Priscila Borin de Oliveira
Claro

Consumo consciente e planejamento financeiro: duas faces da mesma moeda na busca pelo
desenvolvimento sustentável
Planejamento Financeiro Pessoal e Gestão do Patrimônio Editora Manole

Sergio Giovanetti Lazzarini

Como aumentar a atração do capital privado para projetos de infraestrutura no Brasil?
Infraestrutura: Eficiência e Ética Elsevier

63

Formação de Gente

Atração de Talentos

Difusão de Conhecimento

Impacto na Sociedade

Sustentabilidade Financeira

ING PORT

PROFESSOR TEACHER

DESCRIÇÃO DESCRIPTION

PROFESSOR TEACHER

DESCRIÇÃO DESCRIPTION

Yeung Luk Tai

Jurimetria ou Análise Quantitativa de Decisões Judiciais

Jose Carlos Tiomatsu
Oyadomari

Minha experiência pessoal com pesquisa intervencionista.
In: International Conference on Interventionist Research in Accounting and Business, 2017, São
Paulo. Anais International Conference on Interventionist Research in Accounting and Business
São Paulo - Brasil 18 e 19 Setembro de 2017. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie,
2017. p. 94-95.

Paulo Roberto Bufacchi
Mendes

Study of Peat from São José dos Campos, SP, Brazil as an Alternative Fuel.
3rd Workshop on Bioenergy, Renewable Energy and Green Building

Rinaldo Artes

Spatial dependence in credit risk. XVII Escola de Séries Temporais e Econometria

Rinaldo Artes

Morador de rua: como definir?. V Escola de Amostragem e Metodologia de Pesquisa

Sergio Giovanetti Lazzarini

Planejamento estratégico nas micro e pequenas empresas: análise crítica de modelos existentes
e proposta de integração. EnAnpad

Jurimetria ou Análise Quantitativa de Decisões Judiciais Rede de Estudos Empíricos em Direito

Resumos publicados em anais de congresso
Abstracts published in conferences annals
PROFESSOR TEACHER

DESCRIÇÃO DESCRIPTION

Carla Sofia Dias Moreira
Ramos

Modelo de Análise do Impacto de Choques Regulatórios em Rede de Empresas: O Caso do Mercado de Meios de Pagamentos no Brasil.
Paper presented at EnAnpad 2017, São Paulo, Brazil. In: EnAnpad 2017, 2017, São Paulo. EnAnpad
2017, 2017.

Carla Sofia Dias Moreira
Ramos

Planejamento estratégico nas micro e pequenas empresas: análise crítica de modelos existentes
e proposta de integração.
Paper presented at EnAnpad 2017, São Paulo, Brazil. In: EnAnpad 2017, 2017, São Paulo. EnAnpad
2017, 2017.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos
Complete works published in conferences annals

Fabio Orfali

Desenvolvimento do Raciocínio Covariacional em Disciplina de Modelagem e Simulação de um
Curso de Engenharia. 2017. (Apresentação de Trabalho/Comunicação).

PROFESSOR TEACHER

DESCRIÇÃO DESCRIPTION

Giuliana Isabella

Corporate Social Performance and its Relationship to Board Structure and Ownership Concentration.
In: EnANPAD XLI - Encontro Nacional da ANPAD, 2017, São Paulo. EnANPAD XLI - Encontro Nacional da ANPAD, 2017.

Adriana Bruscato
Bortoluzzo

Aquecimento do Mercado Acionário no Brasil e Saídas de Invetimentos de Private Equity e Venture Capital.
In: AnANPAD, 2017, São Paulo. EnANPAD, 2017

Adriana Bruscato
Bortoluzzo

O impacto da experiência das empresas brasileiras em operações de M&A no seu desempenho.
In: SEMEAD, 2017, São Paulo. XX SEMEAD, 2017. v. 1.

Adriana Bruscato
Bortoluzzo

Capital structure determinants of financially constrained and unconstrained firms.
In: SEMEAD, 2017, São Paulo. XX SEMEAD, 2017. v. 1.

Andre Luis de Castro
Moura Duarte

Practiced Based View in Continuous Process: Which Practices Matter?.
In: XLI Encontro da ANPAD, 2017, São Paulo. Anais do XLI Encontro da ANPAD - Enanpad 2017, 2017.

Andrea Maria Accioly
Fonseca Minardi

Aquecimento do Mercado Acionário no Brasil e Saídas de Invetimentos de Private Equity e Venture Capital.
In: AnANPAD, 2017, São Paulo. EnANPAD, 2017.

Andrea Maria Accioly
Fonseca Minardi

A Influência dos Controladores na Decisão de Fusão e Aquisição.
In: ENAMPAD, 2017, Sao Paulo. Anais do ENANPAD 2017, 2017.

Barbara Galleli Dias

Sustainability and Performance in Organizations: an Analysis of the Triple Bottom Line Approach.
In: International Workshop Advances in Cleaner Production, 2017, São Paulo. 6th International
Workshop Advances in Cleaner Production, 2017. v. 6.

Barbara Galleli Dias

Uma proposta para a gestão de competências humanas para a sustentabilidade.
In: XLI Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, 2017,
São Paulo. XLI EnAnpad, 2017.

Camila Pereira Boscov

Optimal Notional Defined Contributions ,
v. , p. - , 2017 Natureza: COMPLETO Local: Porto de Galinhas

daniel Guzzo da Costa

Operacionalização da Logística Reversa em Soluções Circulares: Mapeamento das Responsabilidades dos Stakeholders.
In: 11º Congresso Brasileiro de Inovação e Gestão de Desenvolvimento do Produto, 2017, São Paulo.
11º Congresso Brasileiro de Inovação e Gestão de Desenvolvimento do Produto, 2017.

Giuliana Isabella

Jose Carlos Tiomatsu
Oyadomari

Overcoming the challenges in the Brazilian Worker Food Program.
In: EnANPAD XLI - Encontro Nacional da ANPAD, 2017, São Paulo. EnANPAD XLI - Encontro Nacional da ANPAD, 2017.
A contribuição da pesquisa intervencionista para o desenvolvimento de tecnologias de contabilidade e gestão no âmbito dos mestrados profissionais.
In: International Conference on Interventionist Research in Accounting and Business, 2017, São
Paulo. Anais International Conference on Interventionist Research in Accounting and Business
São Paulo - Brasil 18 e 19 Setembro de 2017. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie,
2017. p. 28-31.

Jose Carlos Tiomatsu
Oyadomari

Implantação do fluxo de caixa em empresa do comércio varejista: uma abordagem intervencionista.
In: International Conference on Interventionist Research in Accounting and Business, 2017, São
Paulo. Anais International Conference on Interventionist Research in Accounting and Business
São Paulo - Brasil 18 e 19 Setembro de 2017. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie,
2017. p. 39-40.

Jose Carlos Tiomatsu
Oyadomari

Costs and setting prices? An Interventionist Research in Small Business.
In: International Conference on Interventionist Research in Accounting and Business São Paulo Brasil, 2017, São Paulo. Anais International Conference on Interventionist Research in Accounting
and Business São Paulo - Brasil 18 e 19 Setembro de 2017. São Paulo: Universidade Presbiteriana
Mackenzie, 2017. p. 45-46.

Jose Carlos Tiomatsu
Oyadomari
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Indicadores de desempenho? Estudo intervencionista em PME industrial.
In: International Conference on Interventionist Research in Accounting and Business, 2017, São
Paulo. Anais International Conference on Interventionist Research in Accounting and Business
São Paulo - Brasil 18 e 19 Setembro de 2017. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie,
2017. p. 47-48.
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Eduardo Pozzi Lucchesi

Proposta de um Modelo de Credit Scoring para uma Carteira de Crédito Consignado Visando
Ações de Cross.
In: XLI Encontro da ANPAD - EnANPAD 2017, 2017, São Paulo. Anais do XLI Encontro da ANPAD EnANPAD 2017, 2017.

Luciana Campos Lima

Motivações e ajuste cultural de expatriados no Brasil.
XXVIII ENANGRAD Encontro Nacional dos Cursos de Graduação em Administração

Luciano Silva

Efficient Detection of Planetary Transits with Algorithm BLS in Graphic Processing Unity (GPU).
Reunião anual da sociedade astronômica brasileira (SAB)

Luciano Silva

Graphic Framework to Build Planetary Transit Analysis Pipelines usign The Orange Environment.
Reunião anual da sociedade astronômica brasileira (SAB)

Luciano Silva

Supervised Learning for The Habitability Index of Transiting Exoplanets (HITE) using Random Forests.
Reunião anual da sociedade astronômica brasileira (SAB)

Luciano Silva

Efficient Generation of Planetary Transit Light Curves using The ELLC Code under Multicore Processors.
Reunião anual da sociedade astronômica brasileira (SAB)

Luciano Silva

A Comparative Study of Detection Algorithms for Planetary Transits.
Reunião anual da sociedade astronômica brasileira (SAB)

Luciano Silva

Estratégias de Implementação de Jogos de Ação com Inteligência Artificial no Game Engine Unreal.
Jornada de Iniciação Científica da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Luciano Silva

Ajuste Computacional de Parâmetros de Exoplanetas via Simulação de Monte Carlo com Cadeias
de Markov.
Jornada de Iniciação Científica da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Luciano Silva

Estudo Comparativo de Algoritmos de Otimização para Ajustes Computacionais de Trânsitos
Exoplanetários.
Jornada de Iniciação Científica da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Luciano Silva

Cognitive System Algebra(CSA): A Structural Approach to Perception, Action and Cognition.
XI Intenational Brazilian Meeting of Cognitive Science

Luciano Silva

Cognition, Perception and Consciousness ? Logical and Structural Aspects.
XI Intenational Brazilian Meeting of Cognitive Science

Luciano Silva

Game Monetization based on Cryptocurrencies and Blockchains.
XVI Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital

Luciano Silva

Efficient Parameter Estimation of Planetary Transits with EMCEE Code on Multicore Processors.
Reunião Anual da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB)

Paulo Furquim de Azevedo

Nem muita folga, nem muito aperto: a relação entre restrição fiscal e parcerias público-privadas.
EnANPAD

Priscila Borin de Oliveira
Claro

The Institutionalization of Environmental Management Education in São Paulo.
Responsible Management Education Research Conference

Priscila Fernandes Ribeiro

Aquecimento do Mercado Acionário no Brasil e Saídas de Invetimentos de Private Equity e Venture Capital.
AnANPAD

Giuliana Isabella

Mall Sweet Mall: Are we witnessing the death of an icon?.
In: Congresso Latino Americano de Varejo, 2017, São Paulo. CLAV - Big Data & Applied Retail
Analytics, 2017.

Guilherme Silveira Martins

Practiced Based View in Continuous Process: Which Practices Matter?.
In: Encontro da ANPAD - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração,
2017, São Paulo. Anais do XLI Encontro da ANPAD, 2017.

Klenio de Souza Barbosa

Bank Competition and the Limits of Creditor’s Protection Reforms.
In: Annual Seminar on Risk, Financial Stability and Banking of the Central Bank of Brazil, 2017, São
Paulo. 2017 Annual Seminar on Risk, Financial Stability and Banking of the Central Bank of Brazil, 2017.

Leonardo Fabris Lugoboni

Strategic Alignment between Strategic Planning and Management Information System, in Third
Sector Companies with Hotel Activity.
14º CONTECSI - Congresso Internacional de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação

Leonardo Fabris Lugoboni

The call performance evaluation: a case study on the alignment of performance-based pay indicator and the strategic planning.
14º CONTECSI - Congresso Internacional de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação

Leonardo Fabris Lugoboni

A execução do planejamento estratégico: um caso em uma indústria no segmento de rodas de aço.
Enangrad

Leonardo Fabris Lugoboni

Aderência aos critérios de sustentabilidade pelos órgãos federais no estado de São Paulo.
CIDESP - I Congresso Internacional de Desempenho do Setor Público

Leonardo Fabris Lugoboni

Evidenciação do capital intelectual nos relatórios de sustentabilidade em empresas do setor bancário.
XXVIII ENANGRAD - Econtro Nacional de Cursos de Graduação em Administração

Leonardo Fabris Lugoboni

Evidenciação do capital intelectual nos relatórios de sustentabilidade em empresas do setor bancário.
XIX ENGEMA - Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Leonardo Fabris Lugoboni

Gestão de riscos de distressed supplier do setor automotivo no Brasil.
XIX Engema - Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Leonardo Fabris Lugoboni

Responsabilidade social corporativa em instituições de ensino superior.
XIX ENGEMA - Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente

Leonardo Fabris Lugoboni

A sustentabilidade na missão, visão e valores das 150 melhores empresas para você trabalhar.
I CONEAC - Congresso de Economia, Administração e Contabilidade

Leonardo Fabris Lugoboni

Análise de ambiente em instituições de ensino superior: Uma análise das IES privadas.
I CONEAC Congresso de Economia, Administração e Contabilidade,

Leonardo Fabris Lugoboni

Exame de sufuciência a ENADE: Caminhamos para o mesmo objetivo?.
25ª Convenção dos Profissionais da Contabilidade do Estado de São Paulo

Ricardo Goulart Serra

Luciana Campos Lima

As diferentes modalidades de trabalho no cotidiano secretarial: trabalho virtual versus modelo
tradicional de assessoria.
V Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado Executivo (ENASEC)

Underinvestment e Overinvestment no Mercado Brasileiro.
XVII USP International Conference in Accounting

Rodrigo Menon Simoes
Moita

Competition in Cascades.
39o. Encontro Brasileiro de Econometria

Luciana Campos Lima

Identificação de Tendências Sobre Avaliação De Desempenho Profissional.
Enanpad

Rodrigo Takashi Okimura

Fechamento de Capital de Bancos Médios Brasileiros: Motivos e Consequências para os Acionistas.
4.o Encontro dos Mestrados Profissionais em Administração - EMPRAD

Luciana Campos Lima

Competências de Business Partners de Recursos Humanos.
Enanpad

Rodrigo Takashi Okimura

Luciana Campos Lima

A relação entre o Ambiente Institucional Brasileiro a Gestão de Recursos Humanos e os Resultados Organizacionais.
Enanpad

As perspectivas de geração de valor aos acionistas CETIP S./A. e BM&FBOVESPA: uma análise
da operação de aquisição.
4.o Encontro dos Mestrados Profissionais em Administração - EMPRAD

Rodrigo Takashi Okimura

Impacto da Emissão de ADRs no Retorno de Ações de Empresas Brasileiras Listadas na BM&FBovespa.
4.o Encontro dos Mestrados Profissionais em Administração - EMPRAD
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Andre Luis de Castro
Moura Duarte

Supply chain relationships: exploring the effects of both relational and structural embeddedness on operational performance.
International Journal of Procurement Management

Andrea Maria Accioly
Fonseca Minardi

Currency Impact in Brazilian PE/VC Deals? Performance.
The Journal of Private Equity

Barbara Galleli Dias

Strategic aspects in sustainability reporting in oil & gas industry: The comparative case-study of
Brazilian Petrobras and Spanish Repsol.
Ecological Indicators

Caio Fernando Rodrigues
dos Santos

Construction of minimum energy high-order Helmholtz bases for structured elements.
Journal of Computational Physics

Charles Kirschbaum

Relational resources and capabilities in acquisitions, joint ventures and alliances in the automotive industry.
International Journal of Automotive Technology and Management

Danny Pimentel Claro

Identifying Sales Performance Gaps with Internal Benchmarking.
Journal of Retailing

Erica Diniz Oliveira

Uma Análise Jurídico-Econômica dos Objetivos Regulatórios do Seguro DPVAT.
Economic Analysis of Law Review

Giuliana Isabella

Impacts of product type and representation type on the perception of justice and price fairness.
Journal of Business Research

Glaucya Maria Vicente
Madazio Greco

Perceptual Error Analysis of Human and Synthesized Voices.
Journal of Voice

Guilherme Silveira Martins

Supply chain relationships: exploring the effects of both relational and structural embeddedness on operational performance.
International Journal of Procurement Management

Hedibert Freitas Lopes

Cholesky realized stochastic volatility model.
Econometrics and Statistics

Hedibert Freitas Lopes

Efficient Bayesian Inference for Multivariate Factor Stochastic Volatility Models.
Journal of Computational and Graphical Statistics

Heitor Vieira de Almeida
Neto

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jofi.12434/full

Igor dos Santos Montagner

Staff removal using image operator learning.
Pattern Recognition, v. 63, p. 310-320, 2017.

Igor Felizatti Carneiro da
Cunha

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jofi.12434/full

Jose Carlos Tiomatsu
Oyadomari

An exploratory model of interventionist research to calculate costs and prices in small Brazilian
manufacturers, combining training and intervention phases.
Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies

Klenio de Souza Barbosa

Interest Rates in Trade Credit Markets.
Journal of Money Credit and Banking

Leonidas Sandoval Junior

Information diffusion, cluster formation and entropy-based network dynamics in equity and
commodity markets.
European Journal of Operational Research
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Leonidas Sandoval Junior

Networks of log returns and volatilities of international stock market indexes.
The Journal of Network Theory in Finance

Luciana Campos Lima

Human Resource Management in the BRICS countries: a comparative study.
Interações

Luciana Carvalho de
Mesquita Ferreira

Sense and sensibility: Testing an attention-based view of organizational responses to social
issues.
Business Ethics-A European Review

Luciano Silva

A High Performance Monte Carlo Markov Chain based Algorithm for Exoplanet Transit Detection in Stellar Lightcurves.
International Journal of Scietinfic Knowledge

Mara Suzana Behlau

Voice Self-assessment Protocols: Different Trends Among Organic and Behavioral Dysphonias.
Journal of Voice

Mara Suzana Behlau

Cross-Cultural Adaptation and Validation of the Italian Version of the Voice Symptom Scale
(I-VoiSS).
Journal of Voice

Mara Suzana Behlau

Risk Factors for the incidence of perceived voice disorders in elementary and middle school teachers.
Journal of Voice

Mara Suzana Behlau

Voice Improvement in Patients with Functional Dysphonia Treated with the Proprioceptive-Elastic (PROEL) Method.
Journal of Voice

Mara Suzana Behlau

Perturbation Measurements on the degree of naturalness of synthesized vowels.
Journal of Voice

Mara Suzana Behlau

Relations Between Self-Regulation Behavior and Vocal Symptoms.
Journal of Voice

Marcelo Jose Carbonari

Osseointegration of zirconia and titanium implants in a rabbit tibiae model evaluated by microtomography, histomorphometry and fluorochrome labeling analyses.
Journal of Periodontal Research

Miguel Cendoroglo Neto

Second opinion for degenerative spinal conditions: an option or a necessity? A prospective observational study.
BMC Musculoskeletal Disorders

Miguel Cendoroglo Neto

Patterns of Care and Temporal Trends in Ischemic Stroke Management: A Brazilian Perspective.
Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases

Miguel Cendoroglo Neto

Cholecalciferol decreases inflammation and improves vitamin D regulatory enzymes in lymphocytes in the uremic environment: A randomized controlled pilot trial.
PLoS One

Paulo Roberto Bufacchi
Mendes

Probability of surface fire spread in Brazilian rainforest fuels from outdoor experimental measurements.
European Journal of Forest Research

Rodolfo Figueira de Souza

Revised wide range compliance solutions for selected standard and non-standard fracture test
specimens based on crack mouth opening displacement.
Engineering Fracture Mechanics; Meio de divulgação: Digital

International journals (peer-review)
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Rodrigo Menon Simoes
Moita

The Economics of Sub-optimal Policies for Traffic Congestion.
Journal of Transport Economics and Policy

Rodrigo Patricio de Arruda

Metodologias Ativas para Promover Autonomia: Reflexões de Professores do Ensino Superior.
Espacios (CARACAS)

Sandro Cabral

Reconciling Conflicting Policy Objectives in Public Contracting: The Enabling Role of Capabilities.
Journal of Management Studies

Sergio Giovanetti Lazzarini

Public-Private Collaboration, Hybridity and Social Value: Towards New Theoretical Perspectives.
Journal of Management Studies

Sergio Pinheiro Firpo

Identifying and measuring economic discrimination.
IZA World of Labor
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Resumos publicados em anais de congressos
Azbstract published in conferences annals
PROFESSOR TEACHER

DESCRIÇÃO DESCRIPTION

Adriana Bruscato
Bortoluzzo

Multi-channel Relational Communication Approach in the Private Pension Plan Business: Impact
on Customer Lifetime Value (Paper presented at BALAS Conference, Santiago do Chile, 2017).
In: Balas 2017, 2017, Santigo do Chile. Balas 2017, 2017.

Carla Sofia Dias Moreira
Ramos

Multi-channel Relational Communication Approach in the Private Pension Plan Business: Impact
on Customer Lifetime Value (Paper presented at BALAS Conference, Santiago do Chile, 2017).
In: Balas 2017, 2017, Santigo do Chile. Balas 2017, 2017.

Danny Pimentel Claro

Multi-channel Relational Communication Approach in the Private Pension Plan Business: Impact
on Customer Lifetime Value (Paper presented at BALAS Conference, Santiago do Chile, 2017).
In: Balas 2017, 2017, Santigo do Chile. Balas 2017, 2017.

Giuliana Isabella

The Effects of Identification on Loyalty Program Social and Psychological Benefits.
In: 2017 North American Society for Sport Management Conference (NASSM 2017), 2017, Orlando.
NASSM - North American Society for Sport Management Conference, 2017.

Guilherme Silveira Martins

Operational Practices and Performance in Continuous Process Firms.
In: Production and Operations Society Annual Meeting, 2017, Seattle-USA. Proceedings of 28th
POMS Annual Conference, 2017.

Guilherme Silveira Martins

Where the Streets Have No Name?: Last Mile Practices in Brazilian Slums.
In: Production and Operations Management Society Annual Meeting, 2017, Seattle-USA. Proceedings of 28th POMS Annual Meeting, 2017.

Capítulo de livro
Book chapter

Sustentabilidade Financeira
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DESCRIÇÃO DESCRIPTION

Fernando Luis Schuler

Alvaro Vargas llosa. (Org.).
El Estalido del Populismo - Planeta

Hedibert Freitas Lopes

Dynamic Models.
Handbook of Environmental and Ecological Statistics - Chapman & Hall/CRC

Joice Miagava

Luciano Silva

Computational Models for Simulating Cognition and Behavior: Reflections on their Methods, Scope, and Underlying Epistemology
Cognitive Science: Recent Advances and Recurring Problems - Vernon Press

Photocatalytic Activity of Nanocrystalline SnO2-doped TiO2.
In: International Conference & Expo on Advanced Ceramics, 2017, Daytona Beach. 41st International Conference & Expo on Advanced Ceramics, 2017.

Jose Heleno Faro

Mara Suzana Behlau

Vocal Health Program for Teachers
Voice Training Programs for Professional Speakers Global Outcomes - Plural Publishing

Updating Variational (Bewley) Preferences, SAET 2017.
In: 17th Conference on Current Trends in Economics, SAET 2017, 2017, Faro. SAET 2017, 2017.

Jose Heleno Faro

Marcelo Hashimoto

Structured Features for Object Detection and Applications
Pattern Recognition and Big Data - WORLD SCIENTIFIC

Choquet expected utility across time without lotteries, TUS 2017.
In: «TIME, UNCERTAINTIES & STRATEGIES», a Novo Tempus and Labex MME-DII Conference,
December 18-19, 2017, Paris. TIME, UNCERTAINTIES & STRATEGIES 2017, 2017.

Renan Gomes de Pieri

Structural Change, Productivity Growth, and Trade Policy in Brazil
Structural Change, Fundamentals, and Growth - A Framework and Case Studies

Klenio De Souza Barbosa

Free-Riding and Spillover in Procurement Design
Conference on Auctions, Competition, Regulation, and Public Policy

Sandro Cabral

Public-private collaboration: a review and avenues for further research
Collaborative Strategy: Critical Avenues for Alliances and Networks - Northampton: Edward Elgar

Klenio De Souza Barbosa

The Value of Revolving Doors in Brazilian Public Procurement.
RIDGE Workshop on Antitrust and Regulation

Miguel Cendoroglo Neto

Cost-Effectiveness Analysis of Solid Organ Transplants in A Private, Philanthopic and Tertiary
Hospital In Brazil.
In: ., 2017. Transplant International. Supplement. Hoboken, NJ: Wiley. v. 30. p. 438.

Miguel Cendoroglo Neto

Cost-Effectiveness Analysis of a Kidney Transplant Program in a Private, Philanthropic and Tertiary Hospital in Brazil.
In: ., 2017. Transplant International. Supplement 2. Hoboken, NJ: Wiley. v. 30. p. 445-446.

Sergio Giovanetti Lazzarini Public-private collaboration: a review and avenues for further research
Collaborative Strategy: Critical Avenues for Alliances and Networks - Northampton: Edward Elgar
Sergio Giovanetti Lazzarini State-Owned Enterprises as Multinationals: Theory and Research Directions
State-Owned Multinationals - Palgrave Macmillan
Sergio Pinheiro Firpo

Structural Change, Productivity Growth, and Trade Policy in Brazil
Structural Change, Fundamentals, and Growth - A Framework and Case Studies

Yeung Luk Tai

Economic Analysis of Labor Law
Encyclopedia of Law and Economics - Springer
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Flavio Romero Macau

Top management environmental strategy rhetoric and employee perception in a sustainability
flagship company in Brazil.
In: Conference on Corporate Social Responsibility (CSR), Sustainability, Ethics and Governance,
2017, Perth. CSR Conference, 2017. v. 1. p. 1.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos
Complete works published in conferences annals
PROFESSOR TEACHER

DESCRIÇÃO DESCRIPTION

Adriana Bruscato
Bortoluzzo

Private Equity and Venture Capital Growth, Knowledge Transfer and Performance in Emerging Markets.
In: LUBRAFIN 2017, 2017, Açores. Anais do Lubrafin 2017, 2017.

Adriana Bruscato
Bortoluzzo

Factoring and the Liability of Foreignness of MNEs in Emerging Markets.
In: EIBA (European International Business Academy), 2017, Milão. EIBA 2017, 2017. v. 1.

Andrea Maria Accioly
Fonseca Minardi

Private Equity and Venture Capital Growth, Knowledge Transfer and Performance in Emerging
Markets.
In: LUBRAFIN 2017, 2017, Açores. Anais do Lubrafin 2017, 2017.

Camila Fernandez Achutti

Learning digital and tecnology literacy in the era of exponetial rate of changes.
In: International Conference on Education and New Learning Technologies, 2017, Barcelona, 2017.
p. 4778-4785.

Camila Pereira Boscov

European Economic Association Congress (EEA), Optimal Notional Defined Contributions ,
v. , p. - , 2017 Natureza: COMPLETO Local: Lisboa

Camila Pereira Boscov

7th European Meeting of the Urban Economics Association, Gray Zones: Slums and Urban Structure in Developing Countries,
v. , p. - , 2017 Natureza: COMPLETO Local: Copenhagen

Daniel Guzzo Da Costa

A guide to investigating design process models context of use. In: The 21st International Conference on Engineering Design I
CED17, 2017, Vancouver. DS 87-2 Proceedings of the 21st International Conference on Engineering
Design (ICED 17), 2017. v. 2. p. 31-40.

Giuliana Isabella

Thresholds are Everywhere: A Worker Food Program Investigation. In: Business Association of
Latin American Studies BALAS, 2017, Vila Del Mar. Surpassing the emerging country threshold: Challenges for Businesses and Government, 2017.

Giuliana Isabella

An earthquake in the making: Survival of shopping malls in developing countries.
In: Winter AMA - Integrating Paradigms in a World Where Marketing is Everywhere, 2017, New Orleans. 2018 Winter AMA - Integrating Paradigms in a World Where Marketing is Everywhere, 2017.

Jose Carlos Tiomatsu
Oyadomari

Performance Measurement System and Management Controls: information overload and roles overlap.
In: TH Conference on performance measurement and management control, 2017, Nice. 9TH Conference on performance measurement and management control, 2017.

Jose Carlos Tiomatsu
Oyadomari

Operational capabilities and market performance: evaluation under the absorptive capatity and
management process.
In: 9TH Conference on performance measurement and management control, 2017, Nice. 9TH
Conference on performance measurement and management control, 2017.

Jose Heleno Faro

Financial market structures revealed by pricing rules: Efficient complete markets are prevalent,
SWET 2017.
In: Summer Workshop in Economic Theory 2017, 2017, Paris. SWET 2017, 2017.
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Klenio De Souza Barbosa

Bank Competition and the Limits of Creditor’s Protection Reforms.
In: EARIE, 2017. EARIE 2017, 2017.

Klenio De Souza Barbosa

The Value of Revolving Doors in Brazilian Public Procurement.
LACEA-LAMES

Leonardo Fabris Lugoboni

Sistema de informações de custos do governo federa
XI Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión.

Leonardo Fabris Lugoboni

Aspectos de governança corporativa nos relatórios de administração de instituições financeiras.
XI Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión

Marcelo Hashimoto

M. Hashimoto. Active learning and intrinsic motivation in different domains: applying a consistent set of principles over distinct sets of learning goals.
In: 9th International Conference on Education and New Learning Technologies, 2017, Barcelona.
Proceedings of the 9th International Conference on Education and New Learning Technologies.
Valencia: IATED, 2017. p. 4442-4451.

Paulo Furquim De Azevedo

Judicial Review of Antitrust Decisions: incentives for settlements?.
Advances in the Analysis of Competition Policy and Regulation

Priscila Borin De Oliveira
Claro

Teaching and Learning the Sustainable Development Goals: Experiences of Brazilian Business Schools.
Teaching and Learning Conference - Academy of Management

Rafael Corsi Ferrao

Data processing unit using COTS micro-controllers working in redundancy.
IEEE Aerospace Conference

Rodrigo Menon Simoes
Moita

Competition in Cascades.
44th Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics (EARIE)

Rodrigo Menon Simoes
Moita

Competition in Cascades.
The 16th Annual International Industrial Organization Conference (IIOC)
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Formação de Gente

Debates
Nosso desafio é estimular a produção de conhecimento e aumentar o nosso
impacto na sociedade. Para isso, realizamos mais de 150 eventos para
compartilhar nossa contribuição acadêmica e promover o debate sobre
temas relevantes.
Durante todo o ano de 2017, recebemos executivos e acadêmicos para compartilhar conhecimentos com nossos alunos, colaboradores, professores e
convidados, posicionando a escola como um fórum neutro de debate.
Entre os destaques, está o evento sobre educação, liberdade de expressão e democracia, em que recebemos o ministro da Educação, José
Mendonça Filho. Para outro evento, convidamos o chairman do Council for
Higher Education de Israel, Manuel Trajtenberg, para falar sobre Políticas
Educacionais e seus Impactos na Redução de Desigualdades: Experiências
do Brasil e Israel.
Para falar sobre os cenários brasileiros, recebemos o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), que compartilhou sua
visão sobre o tema Momento Institucional Brasileiro e uma Agenda para
o Futuro. Também recebemos a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula
Vescovi, para falar sobre a reforma da previdência, bem como para abordar
novos conceitos de sustentabilidade fiscal e sua importância para o crescimento no longo prazo.
O ano também foi marcado pelo lançamento da versão em português
do livro Economia e Organização da Agriculta Brasileira, do professor Fabio
Chaddad, que faleceu no final de 2016. Publicado pela editora Elsevier, o título
aborda a evolução do setor agrícola da década de 1970 para cá, quando o Brasil se tornou um dos maiores produtores e exportadores de commodities do
mundo. Como forma de homenageá-lo pelo seu trabalho e por suas contribuições acadêmicas, nomeamos uma das salas de aula com o nome do professor.
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<< Lançamento da Pesquisa realizada em parceria
com a Talenses: Panorama Mulher 2017: a presença
das mulheres na liderança das empresas.
Launch of survey conducted in partnership
with Talenses: Panorama Women 2017: women in
leadership positions at companies.

<< Evento sobre educação, liberdade de expressão
e democracia com a participação do ministro da
Educação, José Mendonça Filho.
Event on education, freedom of expression and
democracy with the participation of Minister of Education José Mendonça Filho.

Debates
Our challenge is to stimulate the production of
knowledge and increase our impact on society.
Therefore, we carried out more than 150 events to
share our academic contribution and to promote
debate on relevant topics.
During all the year of 2017, we hosted executives and
academics to share knowledge with our students, coworkers, professors, and guests, thus positioning the
school as a neutral forum of debate.
Among the highlights, is the event regarding education, freedom of speech and democracy in which
we hosted the Brazilian minister of Education, José
Mendonça Filho.
To another event, we invited the chairman of the
Council for Higher Education of Israel, Manuel Trajtenberg, to speak about Educational Policies and their
Impacts on the Reduction of Inequalities: Experiences
from Brazil and Israel.
To speak about the Brazilian scenario, we hosted the
minister Luís Roberto Barroso, of the Brazilian Supreme
Court, (STF, Supremo Tribunal Federal), who shared his
vision on the subject The Brazilian Institutional Moment
and an Agenda for the Future. We also hosed Brazil’s
Secretary of the Treasury, Ana Paula Vescovi, to speak
about the reform of the pension system, as well as to
address new fiscal sustainability concepts and their
importance to the country’s growth in the long run.
The year was also marked by the launch of the
Portuguese version of the book The Economics and

ING PORT

Para potencializar a divulgação do conhecimento produzido na escola,
temos o Insper Conhecimento (insper.edu.br/conhecimento) – portal que
reúne uma série de publicações, tais como artigos acadêmicos e de opinião,
conteúdos de palestras, seminários ou debates, com uma linguagem acessível ao público não acadêmico.
Além disso, transmitimos os principais eventos da escola, ao vivo, pela
internet. Esses eventos ficam gravados em nossa ferramenta de live streaming e disponíveis para todos os públicos. Em 2017, divulgamos mais de 80
eventos, que alcançaram quase 20 mil pessoas.
Em adição às iniciativas de responsabilidade social desenvolvidas pelos alunos e colaboradores durante o ano, em 2017, realizamos a 2.ª edição
da Semana de Responsabilidade Social. Um de seus principais eventos foi
o Seminário Cidade e a Água, que contou com mais de 400 participantes.
O seminário aconteceu em parceria com a plataforma de economia Por
quê?, a iniciativa Vamos Limpar o Rio? e o Arq. Futuro, plataforma de
discussão sobre o futuro das cidades. O seminário contou com apoio do
2030 Water Resources Group, uma colaboração global entre instituições
públicas, privadas e da sociedade civil, e da International Finance Corporation, instituição de desenvolvimento fundada pelo Banco Mundial.
No evento, realizado no Itaú Cultural e no Insper, foram apresentados
importantes projetos e estudos de recuperação de rios urbanos e seu
entorno, levando em conta tanto sua qualidade urbanística, quanto sua
viabilidade financeira.

Comunidade Alumni
O engajamento da Comunidade Alumni vem crescendo a cada ano e se refletindo em diversas frentes na escola. Uma delas é o Programa de Bolsas,
que atualmente conta com a participação de 226 alumni, responsáveis por

Organization of Brazilian Agriculture, by Professor
Fabio Chaddad, who passed away at the end of 2016.
Published by Elsevier, the work addresses the evolution of the agricultural sector from the decade of
1970 to today, when Brazil become one of the biggest
commodities’ producers and exporters in the world.
As a way of paying tribute to his work and academic
contributions, we named one of the classrooms after
the professor.
In order to potentialize the dissemination of knowledge produced at the school, we have the website Insper Conhecimento (Insper Knowledge, at Insper.edu.
br/conhecimento, a website in Portuguese) – a portal
that gathers a series of publications, such as academic
and editorial articles, as well as content from lectures,
seminars or debates, with a language accessible to the
non-academic audience.
Besides, we streamed the school’s main events, live,
through the internet. These events are recorded by our
live streaming tool and are made available to all audiences. In 20177, we publicized more than 80 events that
reached about 20 mil people.
In addition to social responsibility initiatives developed by students and coworkers along the year, in 2017
we carried out the 2nd edition of the Social Responsibility Week. One of its main events was the Seminar
the City and the Water, which counted on more them
400 participants. The seminar was held in partnership
with the economics platform Por quê? (Why?), the initiative Vamos Limpar o Rio? (Let’s Clean the River?)
and the ArqFuturo, a discussion platform on the future
77
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proporcionar a oportunidade de estudo de qualidade a jovens talentos com
baixo poder aquisitivo. Conheça outras importantes iniciativas:
Programa Padrinho Alumni: em 2017, ganhamos 64 novos padrinhos
que, além de contribuir com a doação de bolsas integrais, acompanham a
trajetória acadêmica do aluno durante todo o curso, com mentoria e orientações sobre carreira.
Alumni Networking: mais de 260 alumni, de 27 diferentes áreas de atuação, colaboram ao participar de uma rede de networking, disponibilizando
seus contatos para que alunos possam tirar dúvidas sobre carreira ou apenas
trocar informações.
Conselho Alumni: inicialmente formado por alumni da Graduação, esse
conselho foi responsável por apoiar assuntos estratégicos relacionados à
Graduação e orientar as atividades das organizações estudantis. Ao longo de
2017, o conselho mudou seu escopo de atuação e passou a ser uma instância
consultiva para iniciativas que envolvam a Comunidade Alumni. Dessa forma,
poderá apoiar a criação de atividades e acompanhar seus impactos ao longo
do tempo. Essa alteração permitiu, ainda, que alumni da Pós-graduação possam fazer parte do conselho.
Além dessas atividades de destaque, os alumni participam de encontros e
comemorações na escola. Um exemplo foi o Encontro Alumni da Graduação, em
que as turmas que completaram 10 anos de formadas homenagearam os professores Sérgio Ricardo Martins, de Administração, e Andrea Minardi, de Economia.
Já no Encontro Alumni para a Pós-graduação, eles puderam reencontrar
seus amigos de turma e participar de um bate-papo com o fundador da Arezzo, Anderson Birman, e o atual CEO da empresa, Alexandre Birman, além do
vice-presidente de Pós-graduação do Insper, Roberto Pedote.
Para concluir as iniciativas de 2017, lançamos recentemente o Insper Angels, um projeto concebido e desenvolvido pelo Centro de Empreendedorismo
(CEMP) para impulsionar startups criadas por nossos alumni e alunos.
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of the cities. The seminar counted on support from the
2030 Water Resources Group, a global collaboration
among public and private institutions and the civil
society, and from the International Finance Corporation, a development institution founded by the World
Bank. At the event, hosted by Itaú Cultural (a nonprofit
institute owned by the Itaú Unibanco holding) and by
Insper, were presented important projects and studies
for the recovery of urban rivers and their surroundings, taking into account both urbanistic quality and
financial viability
Alumni Community
The engagement of our Alumni Community has been
growing year after year and reflecting itself on several fronts at the school. One of them is the Scholarship
Program, which today counts on the participation of
226 alumni, responsible for enabling the opportunity
for quality education to young talents with low purchasing power. Learn about more important initiatives:
The Alumni Sponsors Program: in 2017, we gained
64 new godfathers who, besides contributing with
the donation of full scholarships, follow the student’s
academical trajectory up all year long, with mentoring
and career counseling.
Alumni Networking: more than 260 alumni, from 27
different fields of work, contribute by participating in a
business network, making their contact information
available so that students can ask questions about
career or just exchange information.
Alumni Council: initially composed of alumni from
Undergraduate Programs, this board was in charge of
supporting strategic matters related to Undergraduate
Programs and of guiding student organizations’ activities. Over 2017, the board changed its scope of work
and became an advisory body for initiatives that encompass the Alumni Community. Thus, it can support
the creation of activities and follow its impact up over
time. This change also enabled that alumni from Graduate Programs participate in the council.
Besides these outstanding activities, alumni participate in meetings and celebrations at the school. One
example was the Undergraduate Alumni Meeting, in
which classes who completed 10 years of undergraduate degree honored professors Sérgio Ricardo Martins, of Business Administration, and Andrea Minardi,
of Economics.
At the Graduate Alumni Meeting, in its turn, they
could get together again with their class friends and
participate in a chat with the founder of Brazilian shoe
brand Arezzo, Anderson Birman, and the current company CEO, Alexandre Birman, besides of Insper’s Dean
of Graduate Programs, Roberto Pedote.
To close our 2017 initiatives, we recently launched
the Insper Angels, a project undertaken in partnership
with the Center for Entrepreneurship (CEMP) to boost
startups created by our alumni and students.
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Repercussão na Mídia
Em 2017, participamos de 5.846 matérias na imprensa, em veículos nacionais
e internacionais. Comemoramos o número, pois mantivemos praticamente a
mesma exposição de 2016, ano em que eventos como as eleições, o impeachment e os Jogos Olímpicos no Brasil impulsionaram a quantidade de entrevistas. Em qualidade da exposição, ainda conseguimos um incremento de 3%.
Continuamos posicionando nossos porta-vozes como fontes confiáveis
para temas como política, macro e microeconomia, finanças, estratégia e
gestão, varejo, tecnologia e gestão de pessoas. Além de participarem de
reportagens, alguns dos nossos professores se destacam por publicações
periódicas em colunas de grandes canais digitais e impressos.
Já na imprensa internacional, participamos de 65 matérias em veículos
como Bloomberg, Reuters, Financial Times, The New York Times, The Wall
Street Journal, Le Monde e The Huffington Post.

ING PORT

Media Coverage
In 2017, we participated in 5,846 news stories in the
press, on national and international outlets. We celebrate this result, for we maintained virtually the same
coverage of 2016, a year when events like the elections,
the impeachment and the Olympic Games in Brazil
boosted the number of interviews. Still, in quality of
exposure we earned an increase of 3%.
We keep on positioning our spokespersons as reliable sources for topics such as politics, macro and
microeconomics, finance, strategy and management,
retail, technology and people management. Besides
participating in media reports, some of our professors
outstand themselves by periodical publications in columns of big digital and press channels.
As for the international press, we participated in
65 news stories on outlets like Bloomberg, Reuters,
Financial Times, The New York Times, The Wall Street
Journal, Le Monde and The Huffington Post.

Top 10 veículos de comunicação
Top 10 communication vehicles
Folha.com

372

Estadao.com.br

318

Valor Econômico

274

UOL

Exposição na mídia
Media coverage

238

Folha de S. Paulo

222

Exame.com

197

4.588

Valor Online

193

2015

O Estado de S. Paulo

171

IstoÉ Online
G1

128

5.846
2017

77

5.899
2016

79

Formação de Gente

Atração de Talentos

Difusão de Conhecimento

Impacto na Sociedade

Sustentabilidade Financeira

ING PORT

Sustentabilidade Financeira
Financial Sustainability
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Indicadores Indicators

milhares de Reais
thousands of Reais

2014

2015

125.985

129.435

143.881

165.000

185.887

Gross revenue

125,985

129,435

143,881

165,000

185,887

Custos e Despesas Diretas

47.456

55.603

60.621

69.896

74.520

Costs and Direct expenses

47,456

55,603

60,621

69,896

74,520

Margem Operacional

72.970

69.041

76.959

87.344

102.466

72,970

69,041

76,959

87,344

102,466

Operational margin

Despesas Indiretas
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RECEITAS POR PROGRAMA

2013

Receitas Brutas

Sustentabilidade Financeira

REVENUE BY PROGRAM

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

Impacto na Sociedade

2016

%

Graduação

2017

45

Undergraduate

Pós-graduação Lato
Sensu Graduate Programs

Pós-graduação Stricto
Sensu Professional Masters

Educação Executiva

2013
56.268
56,268

45.191

36

45,191

4.211

3

4,211

20.316

16

Executive Education

20,316

%
49
34

2014 %
63.968
63,968

44.523
44,523

13

51

74,070

49.949

34

4.582

4

2015
74.070

49,949

16.362

34
5

6,400

15.747

11

16,362

51

6.400

4

4,582

%

11

15,747

*A partir de 2015, as receitas de Graduação incluem os cursos de Engenharia
*As of 2015, Undergraduate revenue includes Engineering programs

%
50

86,539

57.746

33

57,746

8.115

2017
97.016
91,016

64.386
64,386

8.726

4

8,115

18.044

13

18,044

8,726

25.297
25,297

Fonte: Controladoria Insper

18.962

19.130

24.755

26.391

18,962

19,130

24,755

26,391

25,150

40.699

44.962

46.705

49.801

56.935

General and institutional expenses

40,699

44,962

46,705

49,801

56,935

GRADUAÇÃO UNDERGRATUATE

Superávit Final

17.985

10.163

15.528

27.317

29.819

PROCESSO SELETIVO - INSCRITOS - 1º SEMESTRE ADMISSIONS PROCESS – ENROLLED – 1O SEMESTER

17,985

10,163

15,528

27,317

29,819

Receitas

–

–

4.774

8.769

12.104

Revenue

–

–

4,774

8,769

12,104

Despesas e Investimentos

–

–

13.295

20.337

32.363

Expenses and Investments

–

–

13,295

20,337

32,363

16.861

16.770

16.816

14.886

15.875

Indirect expenses

Despesas Gerais e Institucionais

Administrative surplus

25.150

2016
86.539

Graduação Engenharia
Undergraduate Engineering

Doações - Projetos Acadêmicos

**

Donation - Academic Projects

16,861

16,770

16,816

14,886

15,875

Posição de Caixa (ao final do período)

60.169

63.927

69.527

91.102

107.648

60,169

63,927

69,527

91,102

107,648

Fundo de Bolsas (saldo ao final do período)

1.393

1.340

1.789

2.656

4.269

Scholarship fund (end of period)

1,393

1,340

1,789

2,656

4,269

13.285

13.583

3.498

4.256

8.281

13,285

13,583

3,498

4,256

8,281

1.080

2.078

4.289

6.533

10.338

1,080

2,078

4,289

6,533

10,338

Cash position (end of period)

Investimentos - Total
Investments - Total

Doações - Fundo de Bolsas

***

Donations - Scholarship fund

Doações- Projetos Acadêmicos/ Programa de
Cursos em Gestão e Políticas Públicas

-

-

-

-

806

Program of Courses in Management & Public Policy

-

-

-

-

806

Doações-Centros de Pesquisa e Novas Cátedras

1.659

1.536

1.559

3.049

2.928

Donations -Research Centers and New Chairs

1,659

1,536

1,559

3,049

2,928

Doações - Total

19.600

20.384

22.664

24.468

29.947

Donations - Total

19,600

20,384

22,664

24,468

29,947

ECONOMIA
Economics

ENGENHARIA
Engineering

1084

647

360

426

400

372

2017 Vestibular

Admissions examination

2017 - ENEM

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

GRADUAÇÃO UNDERGRATUATE
PROCESSO SELETIVO - INSCRITOS - 2º SEMESTRE

2017 - Vestibular

Admissions examination

2017 - ENEM

ADMISSIONS PROCESS – ENROLLED – 2ST SEMESTER

ADMINISTRAÇÃO
Business
Administration

ECONOMIA
Economics

655

327

42

42
Fonte: Perfil de Inscritos Vestibular (Inscrições Efetivas sem treineiros)

ENEM: Considera inscrições únicas, ou seja, candidatos que prestaram somente o ENEM..

PÓS-GRADUAÇÃO GRADUATE
NÚMERO DE MATRICULADOS POR PROGRAMA

Fonte: Controladoria Insper

*1. Visão gerencial, desconsiderando ajustes contábeis.

ADMINISTRAÇÃO
Business
Administration

CERTIFICATES

**2. Valores em regime de competência (2016 e 2017).
***3. A partir de 2017 passamos a publicar as doações de fundo de bolsas no regime competência (em 2016 foi publicado em regime caixa). As doações de 2016 no regime competência sem
engenharia foram de R$ 3.987.000,00, portanto, o crescimento observado em 2017 foi de R$ 2.316.000,00 (63%) e com engenharia, as doações foram de R$ 6.533.000,00 com crescimento em
2017 de R$ 3.805.000,00 (58%)
*1. Managerial figures, not considering accounting adjustements.
**2. Accrual basis of accounting (2016 and 2017).

APF

MBAs

STUDENTS ENROLLED

LL.M. e LL.C.

MESTRADO
MESTRADO
PROFISSIONAL EM
PROFISSIONAL EM
DOUTORADO
ECONOMIA
ADMINISTRAÇÃO
Doctoral
Professional Masters in Professional Masters in
Economy
Business Administration

2016

778

89

457

272

57

83

12

2017

659

98

480

264

39

73

13

***3. In 2017, we started to publish donations to scholarship funds under the accrual basis of accounting (in 2016, such donations were published under the cash basis). Under the accrual basis,
donations – except the ones made to the Engineering Program – were of R$ (Brazilian reais) 3,987 million in 2016. Thus, the increase observed in 2017 was of R$ 2.316 million (63%). Including the
ones to the Engineering Program, donations were of R$ 6.534 million in 2016, what represents an increase of R$ 3,805 million (58%) in 2017.

INVESTIMENTOS1 INVESTMENTS 1
milhares de Reais
thousands of Reais
Biblioteca: Acervo e Base de Dados
Library

Fontes: Marketing (2017 Fechamento de Campanha)

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

2013
179

2014
232

2015
139

2016
154

2017

NÚMERO DE MATRICULADOS

333

179

232

139

154

333

11.341

11.747

3.204

31.024

33.105

2016

Infrastructure

11,341

11,747

3,204

31,024

33,105

Tecnologia

1.765

1.604

2.095

3.484

4.719

2017

Technology

1,765

1,604

2,095

3,484

4.719

Infraestrutura

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

1
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STUDENTS ENROLLED

PROGRAMAS ABERTOS
Open-enrollment programs

2.719
2,719

3.618
3,618

PROGRAMAS CUSTOMIZADOS
Custom programs

1.378
1,378

2.394
2,394

Fonte: Operacional das Respectivas áreas: Abertos e Customizados

Fonte: Controladoria Insper
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Demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2017 e dezembro de 2016
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos
Diretores e Conselheiros do
Insper Instituto de Ensino e Pesquisa
São Paulo - SP

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa (“Instituto”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 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 2017, 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 dos auditores 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.

Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras
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 ela 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 continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
à sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar o Instituto ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das
demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
conjunto, estão 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
de auditoria sempre detectam 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.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso:
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• 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 o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes à 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.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• 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.
• 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.

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.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2018
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6
Flavio Gozzoli Gonçalves
Contador CRC 1SP290557/O-2
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Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016

Demonstrações de resultados

(Em milhares de Reais)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de Reais)

ATIVO

Nota

2017

2016

Caixas e equivalentes de caixa

4

140.374

118.638

Contas a receber de alunos

5

19.612

15.941

Bolsas restituíveis

6

2.151

1.603

4.637

2.524

738

547

167.512

139.253

Circulante

Outras contas a receber
Despesas antecipadas

ATIVOS

ING PORT

Nota

2017

2016

Receitas operacionais líquida

16

188.540

164.953

Custos de mão-de-obra de ensino e diretos

17

(141.107)

(127.784)

47.433

37.169

18

(42.610)

(36.988)

8

(8.533)

(7.661)

5e6

(124)

(1.925)

19

28.789

32.486

24.955

23.081

Superávit bruto

DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas gerais e administrativas
Depreciação

NÃO CIRCULANTE

Despesa com devedores duvidosos

Realizável a longo prazo

Outras receitas operacionais. líquidas
Superávit antes das receitas e (despesas) financeiras

Aplicações financeiras

4

-

5.811

Contas a receber de alunos

5

1.613

1.185

Bolsas restituíveis

6

13.843

11.854

Receitas financeiras

20

16.001

17.830

Outras contas a receber

7

8.639

8.698

Despesas financeiras

20

(475)

(633)

Imobilizado

8

157.685

129.160

Receitas financeiras líquidas

15.526

17.197

Intangível

3.315

2.504

Superávit do exercício

40.481

40.278

Diferido

1.965

2.298

187.060

161.510

354.572

300.763

PASSIVO

Demonstrações da mutação do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de Reais)
Capital Social

Reserva
estatutaria

Superávit
acumulado

Total

189.246

13.658

29.688

232.592

29.688

-

(29.688)

-

-

-

40.278

40.278

Saldos em 31 de dezembro de 2016

218.934

13.658

40.278

272.870

569

Incorporação ao Patrimônio Social

40.278

-

(40.278)

-

960

724

Superávit do exercício

-

-

40.481

40.481

41.002

27.343

259.212

13.658

40.481

313.351

219

550

2017

2016

40.481

40.278

-

-

40.481

40.278

Nota

2017

2016

9

5.593

3.585

Incorporação ao Patrimônio Social

Salários. férias e encargos sociais a pagar

10

13.667

11.111

Superávit do exercício

Serviços faturados não prestados - receita diferida

11

14.812

11.354

Impostos a recolher

12

5.970

Circulante
Fornecedores

Saldos em 01 de janeiro de 2016

Outras contas a pagar

NÃO CIRCULANTE
Provisão para contingências

13

Saldos em 31 de dezembro de 2017

Demonstrações de resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de Reais)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Social

Superávit do exercício

259.212

218.934

Reserva estatutária

13.658

13.658

Outros resultados abrangentes

Superávit do exercício

40.481

40.278

Resultado abrangente total

313.351

272.870

354.572

300.763
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Notas explicativas às demonstrações
financeiras

Demonstrações dos fluxos de caixa – Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de Reais)

(Em milhares de Reais)
2017

2016

40.481

40.278

Depreciação e amortização

8.533

7.661

Provisão para contingência

(331)

190

Baixa de ativo imobilizado e intangivel

462

59

Provisão para crédito de liquidação duvidosa

124

1.925

49.269

50.113

5.811

(476)

Contas a receber e bolsas

(6.760)

(2.977)

Outras contas a receber

(2.246)

(770)

Fornecedores

2.008

(946)

Salários. férias e prêmios a pagar

2.556

2.333

Outras contas a pagar

5.636

(1.299)

Serviços a faturar

3.459

3.370

59.733

49.348

Aquisição de ativo imobilizado e intagível

(37.997)

(17.778)

Caixa líquido (utilizado nas) atividades de investimentos

(37.997)

(17.778)

21.736

31.570

No início do exercício

118.638

87.068

No fim do exercício

140.374

118.638

21.736

31.570

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Superávit do exercício
Ajustes por:

(Aumento) / redução em ativos
Aplicações financeiras longo prazo

Aumento / (redução) em passivos

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Aumento do caixa e equivalentes de caixa

Demonstração de variação do caixa e equivalentes de caixa

Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa

1 Contexto operacional
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 1º de abril de 2004, sucedeu as operações da filial São Paulo do
Ibmec Educacional S.A, quando recebeu, sob forma de doação, o acervo líquido apurado conforme laudo
de avaliação. Em 2009, a Escola mudou sua razão social e seu nome para Insper Instituto de Ensino e
Pesquisa, mantendo-se uma instituição sem fins lucrativos.
Entre as principais atividades educacionais desenvolvidas, destacam-se os cursos de Graduação,
Pós-graduação e 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), 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 desses anos, o Insper tem buscado os mais altos padrões de governança e de qualidade em
suas atividades. 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 2017, foi recebida a acreditação EQUIS, uma certificação internacional emitida pela European
Foundation for Management Development (EFMD). O selo de qualidade é concedido às escolas que cumprem um padrão de excelência global. Com a certificação, a escola passou a pertencer ao seleto grupo
de escolas de negócios do mundo, menos de 1%, que possuem a Triple Crown (AMBA + AACSB + EQUIS).
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.
Desta ampliação, sete novas salas de aula já entraram em operação no mês de agosto daquele ano para
atender a demanda dos cursos.
Em 2014, o Insper continuou com o projeto de expansão de sua área útil e inaugurou mais 15 salas
de aula, 4 laboratórios e 1 espaço multiuso para os cursos de Engenharia e Educação Executiva. Com a
inauguração destes espaços, nos andares 4º, 9º, 10º e 11º, hoje a área útil total ultrapassa os 20.000 m2.
Desde 2009, foram adquiridos terrenos adjacentes na Rua Quatá, localizados na quadra seguinte
ao Insper, perfazendo um total de 3.443 metros quadrados, com um potencial de construção de mais
de 15.700 metros quadrados, para abrigar o futuro prédio a ser utilizado pelos cursos de Engenharia e
demais programas da escola. A construção do novo prédio teve início em fevereiro de 2017 e o início das
suas atividades estão previstos para janeiro de 2019.
O prédio será composto por 17 salas de aula flexíveis com capacidade para 60 alunos, 8 laboratórios
e um café/livraria aberto ao público externo.
A Utilidade Pública é o reconhecimento da União, dos Estados e dos Municípios de que o Instituto
presta relevante serviços à sociedade sem distinção de clientela. Em 2016, com a extinção do Título de
utilidade Federal, o Insper foi declarado entidade de utilidade pública Estadual concedida pela Lei nº 16.325
de 28 de Novembro de 2016, publicado no Diário oficial de 29/11/2016.
Em 2017, o Insper foi declarado pelo governo do estado de São Paulo - Secretaria da Fazenda imune
do Imposto Sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de quaisquer bens e direitos - ITCMD.
O Instituto está imune da tributação do imposto de renda e da contribuição social, de acordo com
a Constituição Federal e de acordo com a Lei nº 9.532/97, que estabelece no seu art. 15, que o Instituto
deverá reunir as seguintes condições, cumulativamente, para fazer jus a essa isenção:
(a) Não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
(b) Aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais;
(c) Manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades
que assegurem a respectiva exatidão;
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(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) Apresentar, anualmente, a declaração de rendimentos.
Atendendo a formação estatutária de entidade sem fins lucrativos, todos os recursos gerados pelo
Insper são aplicados no seu objeto social de ensino e educação.

2 Base de preparação
a. Declaração de conformidade (com relação às normas do CPC)
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração, em 09 de fevereiro de 2018.
b. Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção pelos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado.
c. Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, moeda funcional do Instituto. Todos os
saldos foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.
d. Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores
reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios
futuros afetados.
As informações sobre incertezas de premissas e estimativas que possuam um risco significativo de
resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às
políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações
financeiras estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
•
Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 3h);
•
Determinação do ajuste para créditos de liquidação duvidosa (notas explicativas nºs 5 e 6).
•
Determinação das provisões para contingências (nota explicativa nº 13).
•
O resultado das transações e informações quando da efetiva realização podem divergir dessas estimativas.

3 Principais políticas contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente aos exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras.
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, 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.
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 con90
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tratuais dele em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do
ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida pelo Instituto nos ativos
financeiros é reconhecida como um ativo ou passivo individual.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, o Instituto tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a
intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
O Instituto tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: ativos financeiros registrados pelo
valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis.
Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como
mantido para negociação e seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos
financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se, e somente se, o Instituto gerencia
tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseada em seus valores justos de acordo com a
gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos do Instituto. Os custos da transação, após
o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos financeiros registrados
pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses
ativos são reconhecidas no resultado do exercício.
Empréstmos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis, que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer
custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os recebíveis são medidos pelo custo
amortizado por meio do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor
recuperável. Os recebíveis abrangem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de alunos, bolsas
restituíveis e outros créditos provenientes de prestação de serviços.
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, bancos conta movimento e aplicações financeiras
com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a
um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizadas na quitação das obrigações de curto prazo.
c. Passivos financeiros não derivativos
O Instituto reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data em que são
originados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação
na qual o Instituto se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. O Instituto baixa um
passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida.
O Instituto tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores e outras contas a pagar.
Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos
de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo
custo amortizado através do método dos juros efetivos.
Instrumentos financeiros derivativos
O Instituto não possuía em 31 de dezembro de 2017 e 2016 nenhuma operação com instrumentos financeiros derivativos, incluindo operações de hedge.
d. Contas a receber de alunos
Representam, basicamente, as mensalidades emitidas, porém não recebidas, serviços a faturar, além de
acordos firmados com estudantes de mensalidades vencidas.
O reconhecimento do ajuste para créditos de liquidação duvidosa foi constituído em montante considerado suficiente pela Administração para fazer face a eventuais perdas na realização das mensalidades,
negociações a receber e outros ativos a receber. É calculada levando-se em consideração os índices
históricos de recuperação em suas diversas modalidades. Estes índices são revisados semestralmente
buscando uma melhor estimativa para a mensuração desses valores.
e. Passivo circulante e não circulante
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis
acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data de levantamento do balanço patrimonial.
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f. Serviços faturados e não prestados - Receita diferida
Como prática de negócio e mercado de atuação do Instituto, há faturamentos e pagamentos antecipados de
cursos customizados, Graduação e Pós-graduação. Consequentemente, são reconhecidas como receitas
diferidas, no passivo circulante, as mensalidades de períodos subsequentes recebidas antecipadamente
pelo Instituto no exercício social em curso e que serão reconhecidas no resultado do exercício de acordo
com o regime de competência.

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

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.

m. Redução ao valor recuperável (impairment)
Ativos financeiros
O Instituto avalia os ativos do imobilizado quando há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no
seu valor recuperável.
Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda
ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos
fluxos de caixa futuros projetados, que podem ser estimados de uma maneira confiável.
A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou
atraso no pagamento por parte do devedor, a reestruturação do valor devido ao Instituto sobre condições
de que o Instituto não consideraria em outras transações, indicações de que o devedor ou emissor entrará
em processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para um título.
Na aplicação do teste de redução ao valor recuperável de ativos, o valor contábil de um ativo ou unidade
geradora de caixa é comparado com o seu valor recuperável. O valor recuperável é o maior valor entre o
valor líquido de venda de um ativo e seu valor em uso. Considerando-se as particularidades dos ativos
do Instituto, o valor recuperável utilizado para avaliação do teste de redução ao valor recuperável é o
valor em uso, exceto quando especificamente indicado. Este valor de uso é estimado com base no valor
presente de fluxos de caixa futuros, resultado das melhores estimativas do Instituto.

h. Imobilizado
Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas.
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado e são reconhecidos em outras receitas/
despesas operacionais no resultado.
Amortização e depreciação
As benfeitorias em imóveis de terceiros são amortizadas pelo prazo do contrato de locação - pelo prazo
de 20 anos.
A depreciação é calculada pelo método da linha reta sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo,
deduzido do valor residual, ao longo de sua vida útil estimada.
As vidas úteis estimadas do ativo imobilizado as seguintes:
Máquinas e equipamentos

10 anos

Móveis e utensílios

10 anos

Equipamentos de informática

5 anos

Biblioteca

10 anos

Instalações

23 anos

Benfeitorias em imóveis de terceiros

20 anos

Os métodos de amortização e depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada
encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.
i. Diferido
No momento inicial da aplicação do Pronunciamento Técnico CPC 13 - Adoção Inicial da Lei nº 11.638/07 e
da Medida Provisória nº 449/08, conforme previsto no item 20 deste pronunciamento, (posteriormente
convertida para a Lei nº 11.941/09), o Instituto optou por manter nesta conta o saldo do ativo diferido
referente às despesas pré-opercaionais até a sua completa amortização ou baixa contra o resultado.
Essa amortização completa irá ocorrer nos próximos 7 anos.
j. Arrendamento Mercantil
Os pagamentos efetuados sob arrendamentos operacionais são reconhecidos no resultado pelo método
linear pelo prazo do arrendamento. Os incentivos de arrendamentos recebidos são reconhecidos como
uma parte integrante das despesas totais de arrendamento, pelo prazo de vigência do arrendamento.
k. Ativos intangíveis
O ativo intangível refere-se praticamente aos investimentos em sofwares e sistemas de aplicativos de
informática do Instituto. Esses ativos são amortizados de forma linear pelo período da licença de uso, ou
de 5 anos, quando não há especificação do prazo.
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Ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros do Instituto são revistos a cada data de apresentação
das demonstrações financeiras para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra
tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. Durante o exercício de 2017, não houve
indicação de perda no valor recuperável dos ativos não financeiros.
n. Benefícios de curto prazo a empregados
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não descontada e
são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado.
O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago, se o Instituto tem uma obrigação legal ou
construtiva de pagar esse valor em função de serviço passado prestado pelo empregado, e a obrigação
possa ser estimada de maneira confiável.
o. Receita de serviços
As receitas incluem, principalmente, mensalidades de ensino de nível superior (Graduação e Pós-graduação), mensalidades dos cursos de especialização e extensão universitária, outras prestações de
serviço de ensino, além de taxas de inscrições em vestibulares. As receitas são registradas no mês em
que os serviços são prestados.
p. Receita de doações
As receitas de doações são recursos recebidos de terceiros e são registradas no mês em que ocorre o
efetivo recebimento.
q. 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.
r. Ajuste a valor presente de ativos e passivos
O Instituto não pratica transações significativas de vendas a prazo com valores pré-fixados. Assim, os
saldos dos direitos e das obrigações estão mensurados nas datas de encerramento dos exercícios por
valores próximos aos respectivos valores presentes.
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s. Apuração do superávit
As receitas, os custos e as despesas das operações são reconhecidos em conformidade com o regime
contábil de competência.
As receitas são reconhecidas de acordo com a prestação de serviços, quando seu valor pode ser mensurado de forma confiável, líquidas de descontos, créditos, abatimentos e possíveis glosas estimadas. Uma
receita não é reconhecida se há incerteza significativa da sua realização.
t. 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, sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os montantes que o Instituto
haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar.
Em 31 de dezembro de 2017, o Instituto registrou receitas e despesas relacionadas aos trabalhos voluntários, apesar de não ter efeito relevante nas demonstrações financeiras, no valor de R$ 92 (R$ 88 em 2016).
u. Novas normas e intrepretações ainda não efetivas
Uma série de novas normas ou alterações de normas e interpretações serão efetivas para exercícios
iniciados após 1º de janeiro de 2018. O Instituto não adotou essas alterações na preparação destas demonstrações financeiras. O Instituto não planejou adotar estas normas de forma antecipada.
Pronunciamento

Vigência

Descrição

CPC 48 / IFRS 9 Instrumentos Financeiros

Exercícios iniciados em ou após 1º
de janeiro de 2018

Refere-se ao projeto de substituição do CPC 38
- Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e
Mensuração

CPC 47 / IFRS 15 Receitas de Contratos com
Clientes

Exercícios iniciados em ou após 1º
de janeiro de 2018.

Refere-se à convergência do IASB (“International
Accounting Standards Board”), sobre o reconhecimento de receita.

CPC 06 (R2) / IFRS 16 Operações de
Arrendamento Mercantil

Exercícios iniciados em ou após 1º
de janeiro de 2019.

Refere-se à contabilização de arrendamentos no
balanço patrimonial.

Impactos esperados na adoção do CPC 48 / IFRS 9 - Instrumentos Financeiros
A Administração do Instituto realizou uma avaliação e identificou que a aplicação do CPC 48 / IFRS 9
nas demonstrações financeiras nas datas exigidas, de forma geral, não geram efeitos relevantes sobre
os saldos reportados. A referida norma modifica apenas a classificação dos instrumentos financeiros,
sendo que tais classificações não impactam o critério de mensuração atual.
(i) Classificação de ativos financeiros
O CPC 48 / IFRS 9 traz uma nova abordagem na classificação e mensuração de ativos financeiros, a qual
considera tanto o modelo de negócios da entidade para o gerenciamento do ativo financeiro, quanto as
suas características dos fluxos de caixa contratuais.
A norma classifica os ativos financeiros nas seguintes categorias:
ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado (CA);
ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA); e
ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado (VJR), eliminando as categorias
propostas pelo CPC 38 de mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda.
Com base na sua avaliação preliminar, o Instituto considera que os novos requerimentos de classificação,
se fossem aplicados em 31 de dezembro de 2017, não teriam um impacto na contabilização de 2018, desta
forma continuaria como VJR e custo amortizado.
(ii) Classificação - Passivos Financeiros
O CPC 48 / IFRS 9 mantém grande parte dos requerimentos do CPC 38 para a classificação de passivos financeiros.
Contudo, de acordo com o CPC 38, todas as variações de valor justo dos passivos designados como
VJR são reconhecidas no resultado, enquanto que, de acordo com o CPC 48 / IFRS 9, estas alterações de
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valor justo são geralmente apresentadas da seguinte forma:
o valor da variação do valor justo, que é atribuível às alterações no risco de crédito do passivo financeiro, é apresentado em outros resultados abrangentes (ORA); e
o valor remanescente da variação do valor justo é apresentado no resultado.
O Instituto não designou, ou pretende designar, passivos financeiros como VJR. A avaliação preliminar
do Instituto não indicou qualquer impacto material na classificação dos passivos financeiros para 1º de
janeiro de 2018.
(iii) Redução no valor recuperável (Impairment)
O CPC 48 / IFRS 9 substitui o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 pelo de “perdas de crédito esperadas”, o qual se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA, com
exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos contratuais.
Sob a nova norma, as provisões para perdas esperadas serão mensuradas em uma das seguintes bases:
- Perdas de crédito esperadas para 12 meses: perdas de crédito resultantes de possíveis eventos de
inadimplência dentro dos 12 meses após a data de relatório. É aplicada se o risco não tiver aumentado
significativamente desde o seu reconhecimento inicial; e
- Perdas de crédito esperadas para a vida inteira: perdas de crédito resultantes de todos os possíveis
eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento financeiro. É aplicada se o
risco de crédito de um ativo financeiro na data de relatório tiver aumentado significativamente desde
o seu reconhecimento inicial.
O Instituto pode determinar que o risco de crédito de um ativo financeiro não tenha aumentado significativamente se o ativo tiver baixo risco de crédito na data de relatório.
Entretanto, a mensuração de perdas de crédito esperadas para a vida inteira sempre se aplica para
contas a receber de clientes e ativos contratuais sem um componente de financiamento significativo um
Instituto pode optar por aplicar esta política também para contas a receber de clientes e ativos contratuais
com um componente de financiamento significativo.
Dentro da abordagem de perda esperada, dois modelos são propostos. O primeiro, um modelo mais
robusto e complexo, probabilístico, denominado modelo de 3 estágios, voltado precipuamente à instituições financeiras, segundo o qual a deterioração creditícia do emissor do ativo vai calibrando o montante
das perdas esperadas, promovendo com isso um alisamento de resultado. E outro modelo, mais simples,
utiliza expediente práticos para mensurar a perda esperada, por exemplo, especificar taxas de provisão fixas dependendo do número de dias que a conta a receber de cliente está vencida, a qual optamos
conforme permite o CPC 48.
A avaliação preliminar do Instituto indicou que a aplicação dos requerimentos de perda por redução ao
valor recuperável do CPC 48 /IFRS 9, não apresenta mudança significativa nos montantes atuais referente
ao contas a receber do modelo de perdas incorridas para o modelo de perdas esperadas.
O Instituto não finalizou o teste de adequação dos seus sistemas e revisão de seus controles internos;
e as novas políticas contábeis estão sujeitas a alterações até que o Instituto apresente suas primeiras
demonstrações financeiras que incluam a data de aplicação inicial.
Impactos esperados na adoção do CPC 47 / IFRS 15 - Receitas de Contratos com Clientes
O CPC 47 / IFRS 15 introduz uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é reconhecida, e por quanto a receita é mensurada. O CPC 47 / IFRS 15 substitui as atuais normas para o
reconhecimento de receitas, incluindo o CPC 30 Receitas, CPC 17 Contratos de Construção e a CPC 30
Interpretação A (IFRIC 13) Programas de Fidelidade com o Cliente.
As receitas do Instituto 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, ambas as prestações de
serviços estabelecidas entre as partes em contrato.
O Instituto realizou análise em seus contratos e serviços prestados de Graduação e Pós-graduação,
contratos padrão que representam quase 90% da receita total, e os cinco maiores contratos vigentes
de cada linha da receita. De acordo com o CPC47/IFRS 15, o total da contraprestação desses contrato
de serviços será atribuído aos serviços com base em seus preços. Dessa forma, com base na avaliação
do Instituto, o valor justo e o preço de venda dos serviços prestados serão similares, não se esperando
dessa forma que a aplicação do CPC 47 / IFRS 15 resulte em diferenças significativas no momento do
reconhecimento da receita para esses serviços.
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Impactos esperados na adoção do CPC 06 (R2) / IFRS 16 - Operações de Arrendamento Mercantil
O CPC 06 (R2) / IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 Operações de
Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27) Aspectos Complementares das Operações
de Arrendamento Mercantil.
A norma é efetiva para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2019. A adoção antecipada é permitida somente para demonstrações financeiras de acordo com as IFRSs e apenas para entidades
que aplicam a CPC 47 / IFRS 15 Receita de Contratos com Clientes em ou antes da data de aplicação inicial
deste. O CPC 06 (R2) / IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço
patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o
seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação
de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo
e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os
arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais.
A Administração do Instituto está analizando a aplicação da CPC 06 (R2) / IFRS 16 nas demonstrações
financeiras nas datas exigidas. De forma geral, o Instituto deverá reconhecer ativos de arrendamento
(direito de uso) e passivos de arrendamento (inicialmente mensurado pelo valor presente das contraprestações não canceláveis) no balanço em essência para todos os arrendamentos. Mesmo sem uma
avaliação detalhada da norma o Instituto concluí que haverá impacto significativo na implementação do
CPC 02 (R2) nas rubricas de ativos e passivos do Instituto, tendo em vista que o Instituto possui contrato
de aluguel do imóvel onde é o prédio administrativo do Insper e local no qual as aulas são ministradas.

4 Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e Bancos

2017

2016

Caixa

141

61

Bradesco

150

10

Santander

96

-

-

106

Brasil
Aplicações financeiras
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5 Contas a receber de alunos
2017

2016

20.041

17.338

Mensalidades escolares - acordos

1.613

1.185

Contas a receber de clientes customizados

2.753

1.446

24.407

19.969

(3.182)

(2.808)

-

(35)

21.225

17.126

Contas a receber de alunos Curto prazo

19.612

15.941

Contas a receber de alunos longo prazo

1.613

1.185

Mensalidades escolares

Provisão para créditos duvidosos
Provisão para créditos duvidosos - Customizados

Critérios de constituição de provisão para créditos de liquidação duvidososa
O Instituto constitui a provisão para créditos de liquidação duvidosa com base no seu histórico de perda
no período de 5 anos. A movimentação de provisão para créditos de liquidação duvidosa no período de
31/12/2016 a 31/12/2017 está representada a seguir :

Saldo em 31 de dezembro de 2016

(2.843)

Provisão no exercício

(339)

Saldo em 31 de dezembro de 2017

(3.182)

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

Bradesco

61.530

43.417

Itaú-Unibanco

59.069

63.477

A vencer

Santander

11.802

10.431

Vencidos

Tesouro Nacional

6.060

5.811

De 1 a 30 dias

2.182

Bradesco

1.526

1.136

De 31 a 180 dias

3.034

140.374

124.449

Mais de 180 dias

3.127

2017
16.064

24.407
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicação financeira de longo prazo

140.374

118.638

-

5.811

140.374

124.449

As Aplicações financeiras de curto prazo são de alta liquidez e são prontamente conversíveis em um
montante conhecido de caixa e são efetuados investimento de baixo risco.
Os recursos classificados como caixa e equivalente de caixa compreendem basicamente aplicações
financeiras, as quais estão vinculadas a remuneração entre 100% a 105% do CDI (nos exercícios de 2017
e 2016), que o Instituto contrata com instituições financeiras de primeira linha.

6 Bolsas restituíveis
2017

2016

Contas a receber

Provisão

Líquido

Líquido

Bolsas restituíveis

18.519

(2.525)

15.994

13.457

Circulante

2.490

(339)

2.151

1.603

16.029

(2.186)

13.843

11.854

Não Circulante

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 sua conclusão de curso. Os pagamentos serão exigidos com atualização do IPCA.
O Instituto, considerando a indexação dos pagamentos das dívidas pelos valores dos boletos vigentes nas datas previstas de liquidação das obrigações, efetuou o cálculo do valor presente das parcelas
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de longo prazo, não apurando diferenças significativas com os valores atualmente registrados, líquidos
de provisão para realização.
Conforme previsto no estatuto do Instituto, as bolsas são concedidas a jovens estudantes talentosos, com 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 31/12/2016 a 31/12/2017 está
representada a seguir:
Saldo em 31 de dezembro de 2016

(2.741)

Provisão no exercício

216

Saldo em 31 de dezembro de 2017

(2.525)

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$ 2.525 (R$ 2.741 em 2016).
Os saldos apresentados no ativo não circulante possuem o seguinte cronograma de vencimentos:
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8 Imobilizado
(*)
Em 2016 houve transferência de R$ 16.833 CEPACs da rubrica Outras contas a receber para a
rubrica Ativo imobilizado (Terrenos).

Custo

12/31/2016

Aquisições

Baixas

Transferências

12/31/2017

1,700

17,684

0

(178)

19,206

51,033

5,697

-

-

56,731

Móveis e utensílios

9,103

2,633

(649)

-

11,087

Equipamentos de informática

10,191

2,106

(368)

12

11,941

16,058

4,773

(14)

(12)

20,805

2,752

332

(1)

1

3,082

Instalações

12,430

-

-

-

12,430

Benfeitorias em imóveis de terceiros

56,882

3,183

(28)

151

60,189

-

-

-

-

-

160,149

36,408

(1,060)

(26)

195,471

Imobilizado em andamento
Terrenos

Máquinas e equipamento
Biblioteca

Depreciação
Móveis e utensílios

(3,819)

(764)

395

-

(4,188)

2019

2.645

Equipamentos de informática

(7,423)

(1,491)

201

-

(8,713)

2020

2.681

Máquinas e equipamento

(4,366)

(1,867)

4

-

(6,231)

2021

2.624

Biblioteca

(1,541)

(231)

0

-

(1,772)

2022

2.286

Após 2022

5.793
16.029

7 Outras Contas a Receber - não circulante

Depósitos Judiciais
CEPACs

•
•
•

Instalações

(5,998)

(518)

-

-

(6,516)

Benfeitorias em imóveis de terceiros

(7,842)

(2,524)

0

-

(10,366)

(30,989)

(7,395)

598

-

(37,787)

129,160

29,013

(462)

(26)

157,685

12/31/2015

Aquisições

Baixas

Transferências

12/31/2016

310

1,390

-

-

1,700

26,919

7,350

(69)

16,833

51,034

Imobilizado líquido
Custo

2017

2016

41

100

8.598

8.598

8.639

8.698

CEPAC
O Insper adquiriu no mercado financeiro 3.360 títulos de CEPAC (Certificados de Potencial Adicional de
Construção) a um valor total de R$ 25.431 da seguinte forma:
Dez/13 - 2.000 títulos ao custo unitário de R$ 7,50, totalizando R$ 15.000; (*)
Ago/15 - 360 títulos ao custo unitário de R$ 10,83, totalizando R$ 3.900;
Nov/15 - 1.000 títulos ao custo de R$ 6,53, totalizando R$ 6.531;

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 destes certificados são
regidas pelas determinações contidas na Instrução 401 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) que
regulamenta a emissão dos títulos, as responsabilidades pelo acompanhamento das Operações Urbanas
Consorciadas e indica a forma de exercício dos direitos assegurados pelos CEPAC.
Estes títulos serão utilizados para aumento do potencial construtivo do edifício que irá 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 quantidades
de CEPAC’s aos terrenos destinados a construção do novo prédio na Rua Uberabinha, Vila Olímpia - São
Paulo. Dessa forma, foi feita a transferência de R$ 16.833 da rubrica Outras contas a receber para a rubrica
Ativo imobilizado (Terrenos), obras nas quais foram iniciadas em 2017.
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Imobilizado em andamento
Terrenos
Móveis e utensílios

8,516

593

(18)

12

9,103

10,007

395

(261)

50

10,190

Máquinas e equipamento

12,191

3,929

-

(62)

16,058

Biblioteca

2,599

154

(1)

-

2,750

Instalações

12,430

-

-

-

12,430

Benfeitorias em imóveis de terceiros

54,981

2,127

(226)

-

56,882

-

-

-

-

-

127,954

15,938

(575)

16,833

160,147

(3,131)

(689)

1

-

(3,818)

Equipamentos de informática

(6,203)

(1,429)

209

-

(7,424)

Máquinas e equipamento

(2,892)

(1,473)

-

(1)

(4,367)

Equipamentos de informática

Depreciação
Móveis e utensílios

Biblioteca

(1,320)

(221)

-

-

(1,541)

Instalações

(5,480)

(518)

-

-

(5,998)

Benfeitorias em imóveis de terceiros

(5,431)

(2,412)

1

-

(7,841)

(24,457)

(6,742)

211

103,497

9,196

(365)

Imobilizado líquido

(30,989)
16,832

129,160
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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 como jurídicas.
Em 2010, iniciaram-se as obras para construção da segunda torre do edifício sede na mesma modalidade de construção adotada na primeira fase, sendo esta entregue em junho de 2013.
O prazo de locação da primeira torre iniciou em 1º de dezembro de 2005 pelo prazo de 216 meses - 18
anos, e teve o seu prazo modificado a partir da entrega da nova torre em 1º de junho de 2013 pelo prazo de
288 meses - 24 anos, o mesmo prazo da nova torre. A partir da necessidade de ampliar os espaços de salas
de aula, o Instituto decidiu alugar os andares remanescentes do prédio em que ocupa (respectivamente
do 9º ao 12º andar da nova torre), sendo este um contrato típico de aluguel e não um Build to suit. Neste
contexto, o Instituto assumiu a responsabilidade como locatário integral do imóvel, com mais de 20.000
m2 de área útil para o desempenho de sua atividade de ensino e pesquisa.
O Instituto efetuou os cálculos do contrato de built to suit, de acordo com as orientações previstas na
CPC 06 - arrendamento mercantil, e, com base nessas 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 pelo método linear pelo prazo do arrendamento.
Os arrendamentos operacionais serão pagos da seguinte forma:

Menos de ano
Entre um e cinco anos
Mais de cinco anos

Impacto na Sociedade

2017

2016

19.158

17.151

107.917

91.619

326.324

158.148

453.399

266.918

9 Fornecedores
2017

2016

Fornecedores nacionais - outros

3.742

1.738

Aluguel a pagar

1.851

1.847

5.593

3.585

O aumento na rubrica de fornecedores refere-se ao ingresso de novos fornecedores em função da contrução do Novo Prédio.
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10 Salários, férias e encargos sociais a pagar
2017

2016

Férias a pagar e encargos a recolher

6.972

5.779

INSS a recolher sobre folha de pagamento

1.837

1.549

IRRF sobre folha de pagamento

2.067

1.669

673

568

2.000

1.447

118

99

13.667

11.111

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

2017

2016

1.184

1.059

13.628

10.295

14.812

11.354

2017

2016

Cofins a pagar

5.681

408

Outros imposto

289

161

5.970

569

Clientes customizados

Em junho de 2016, o Insper recebeu em comodato um prédio sito a Rua Elvira Ferraz, nº 265 Vila Olímpia
- São Paulo - SP para acomodação dos estudantes bolsistas que hoje são acomodados em flats alugados
e pagos pelo Insper. Este imóvel esta registrado em rubricas contábeis de compensação pelo valor venal
de R$ 3.268, não alterando os ativos e passivos da escola.
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Cursos de pós-graduação e graduação

12 Impostos a recolher

Em 01 de fevereiro de 2017, o Instituto realizou uma consulta junto a Receita Federal do Brasil solicitando isenção total do recolhimento da COFINS, devido a natureza de suas atividades de educação, sendo,
portanto, aplicável às receitas decorrentes do exercício dessas atividades a isenção prevista no art. 14,
inciso X, da Medida Provisória n.º 2.158-35/01. Com isso. a partir do mês base fevereiro de 2017, o Instituto
deixou de recolher a obrigação presente da COFINS e aguarda o julgamento final da Receita Federal do
Brasil quanto a solicitação de isenção do recolhimento da Cofins.

13 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:
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17 Custos de mão-de-obra de ensino e diretos

Movimentação da provisão para contingência

2017

2016

(114.965)

(101.864)

(22.238)

(20.964)

(3.904)

(4.956)

(141.107)

(127.784)

2017

2016

(14.588)

(13.700)

Divulgação e Marketing

(7.886)

(6.749)

Serviços públicos

(7.310)

(4.848)

Manutenção e Conservação

(4.833)

(5.361)

14 Patrimônio líquido

Materiais de consumo

(1.828)

(828)

As receitas, decorrentes de doações e contribuições para custeio, recebidas pelo Instituto são empregadas
integralmente nos seus objetivos sociais comentados na Nota Explicativa n° 1.
Em uma eventual extinção do Instituto, o seu patrimônio remanescente será destinado à outra entidade sem fins lucrativos, com objeto social igual ou semelhante do Instituto, conforme indicado pela
Assembléia Geral (Estatuto Social art. 45).
Conforme estatuto social, o resultado do exercício será retido para ser aplicado no desenvolvimento
do objeto social e nas atividades do Instituto, sendo expressamente vedadas: (i) a distribuição de lucros,
sob qualquer título; e (ii) a atribuição de participação nos resultados aos membros da Diretoria.

Viagens e Estadias

(1.606)

(1.333)

Custo com refeição em cursos

(1.479)

(949)

Outras despesas

(1.480)

(2.050)

Reprografia

(752)

(810)

Despesas Judiciais e Legais

(603)

(98)

Assinatura de periódicos

(245)

(262)

(42.610)

(36.988)

2017

2016

31

37

Trabalhistas

188

513

Total

219

550

Cíveis

ING PORT

Despesa com Pessoal
Aluguel
Materiais didáticos e outros

•
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, 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.
Existem outros processos trabalhistas e cíveis avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco
possível, no montante de R$ 1.124 (R$ 2.104 em 2016), para os quais nenhuma provisão foi constituída,
tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização.

18 Despesas gerais e administrativas
Serviços de terceiros

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

16 Receita operacional líquida
Receita bruta de serviços prestados

2017

2016

Mensalidade Graduação

96.423

85.983

Clientes customizados

8.356

6.169

92.951

80.123

2.713

2.658

200.443

174.933

Serviços prestados cancelados - mensalidades

(1.662)

(1.657)

Abatimentos concedidos sobre mensalidades

(4.150)

(3.050)

Impostos

(6.090)

(5.273)

(11.902)

(9.980)

188.540

164.953

Pós- graduação
Outras receitas operacionais

Deduções

Receita líquida total
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19 Outras receitas operacionais líquidas
2017

2016

Doações e patrocínios

27.944

24.440

Restituições da Cofins

796

6.724

49

1.322

28.789

32.486

Outras receitas operacionais

O Insper é uma instituição independente, sem fins lucrativos, e com visão de longo prazo. Para que isso
seja possível, reinveste o superávit em suas atividades de ensino e pesquisa.
Os recursos são administrados com prudência e eficiência, para alcançar os resultados nos prazos pretendidos. São convidados pessoas e organizações a participarem, por meio de doações, os avanços e
impactos gerados por seus envolvimentos e investimentos.
As doações são destinadas aos projetos de escolha do doador, que passa a receber informações regularmente para que saiba o impacto de sua contribuição. Os projetos são: programa de bolsas, patrocínios
de espaços no Campus, projetos de pesquisas e inovação e a formação de cátedras.
Restituições da Cofins: Em 2015, o Insper entrou com o pedido de restituição da COFINS junto a Receita
Federal do Brasil referente ao recolhimentos dos últimos 5 anos. Em 2017, obteve sucesso no processo,
totalizando um recebimento no valor de R$ 796 (em 2016 R$ 6.724).
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20 Resultado financeiro
2017

2016

Receitas de Aplicações Financeiras

13.755

16.075

Receita de multas e juros por atraso

997

824

11

5

1.227

917

12

9

16.001

17.830

(208)

(286)

(23)

(118)

(243)

(229)

(475)

(633)

15.526

17.197

Receitas de multas por cancelamento
Outras receitas financeiras

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;
Esta nota apresenta informações sobre a exposição do Instituto para cada um dos riscos acima, os objetivos do Instituto, políticas e processos de mensuração e gerenciamento de riscos e gerenciamento do
capital do Instituto.
O Instituto apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros:
a. Risco de crédito
Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro do Instituto, caso um devedor ou contraparte em um
instrumento financeiro, falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente
dos recebíveis do Instituto representados. Principalmente, por caixa e equivalentes de caixa, aplicações
financeiras, contas a receber de alunos e bolsas restituíveis e outros créditos provenientes da prestação
de serviços.
Exposição a risco de créditos
O valor contábil dos ativos financeiros representam a exposição máxima do crédito. A exposição máxima
do risco do crédito nas datas das demonstrações financeiras foi:

Nota

2017

2016

Caixa e equivalentes de caixa

4

140.374

118.638

Aplicação financeira - parcela não criculante

4

-

5.811

Contas a receber de alunos de curto prazo

5

22.794

18.784

Contas a receber de alunos de longo prazo

5

1.613

1.185

Bolsas restituíveis

6

18.519

16.197

183.300

160.615
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b. Risco de liquidez
É o risco em que o Instituto encontrará dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com
seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A
abordagem do Instituto na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha
liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse,
sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação do Instituto.
Os saldos de caixa e equivalentes de caixa e as aplicações financeiras de longo prazo em 31 de dezembro de 2017 superam o valor de passivo circulante em R$ 99.373 (R$ 97.106 em 2016).

21 Instrumentos financeiros

Total

Sustentabilidade Financeira

•
Contas a receber de alunos e bolsas restituíveis - O risco de crédito é, principalmente, gerenciado pela renovação das matrículas semestralmente, momento onde os débitos são quitados e/
ou renegociados. Não há concentração de risco de crédito no modelo de negócios, sendo a carteira
pulverizada e formada principalmente por pessoas físicas. O Instituto possuía provisão para devedores duvidosos, no montante de R$ 5.707 (R$ 5.584 em 2016) representativos de 13,30% (15,44%
em 2016) do saldo de contas a receber total de contas a receber de alunos e bolsas restituíveis para
fazer face ao risco de crédito.

Despesas financeiras
Despesas Bancárias

Impacto na Sociedade

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

Receitas financeiras

Descontos obtidos

Difusão de Conhecimento

c. Estimativa do valor justo
O Instituto divulga seus ativos e passivos a valor justo, com base nos pronunciamentos contábeis pertinentes que definem valor justo, a estrutura de mensuração do valor justo, a qual se refere a conceitos
de avaliação e práticas e requer determinadas divulgações sobre o valor justo.
c1. Valor justo versus valor contábil
O justo valor dos ativos e passivos financeiros, juntamente com os valores contábeis apresentados
na demonstração financeira, são os seguintes:
31/12/2017

31/12/2016

Nota

Hierarquia do
valor justo

Valor
Contábil

Valor
Justo

Valor
Contábil

Valor
Justo

Aplicações financeira

4

Nível 2

139.987

139.987

118.461

118.461

Aplicações financeiras - parcela não circulante

4

Nível 2

-

-

5.811

5.811

139.987

139.987

124.272

124.272

Ativos mensurados pelo valor justo
Ativos financeiros designados pelo valor justo
por meio do resultado

Empréstimos e recebíveis
Caixa equivalente de caixa

4

387

387

177

177

Contas a receber de alunos de curto prazo

5

22.794

22.794

18.784

18.784

Contas a receber de alunos de longo prazo

6

1.613

1.613

1.185

1.185

Bolsas restituíveis

6

18.519

18.519

16.197

16.197

Outras contas a receber

7

8.639

8.639

8.698

8.698

51.952

51.952

45.041

45.041

5.593

5.593

3.585

3.585

5.593

5.593

3.585

3.585

Passivos mensurados pelo custo amortizado
Fornecedores

9
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c2. Hierarquia do valor justo
A tabela abaixo apresenta instrumentos financeiros registrados pelo valor justo, utilizando um método
de avaliação.
Os diferentes níveis foram definidos como a seguir:
•
Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos
Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou
•
passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços)
Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de
•
mercado (inputs não observáveis).
Todos os instrumentos financeiros registrados ou divulgados pelo valor justo foram mensurados utilizando o método de avaliação do nível 2.

22 Renúncia fiscal
Em atendimento a 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.
Incidentes sobre a receita de graduação e pós, exceto customizados (ISS 2% e COFINS 3%)
Incidentes sobre o superávit do exercício (IRPJ e CSSL 34%).
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