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Somos uma instituição 
independente, sem fins lucrativos, 
e revertemos todo o resultado 
operacional para a realização  
da nossa missão
We are an independent, nonprofit institution, 
and we reinvest all our operational results in the 
achievement of our mission
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Temos muito a celebrar em 2019. Há 20 anos, iniciáva-
mos nossa primeira turma de Graduação. De lá para cá, fo-
ram inúmeras experiências e muito aprendizado. Em 2004, 
nossa história ganhou um tom diferente. Os donos doaram 
a escola à sociedade, transformando-a em instituição sem 
fins lucrativos. O sonho era construir um centro de ensino e 
pesquisa que contribuísse com o país, similar à experiência 
das grandes universidades americanas. 

As instalações originais na Avenida Maestro Cardim fo-
ram o palco da nossa primeira proposta inovadora. A exce-
lência no ensino passava por um projeto pedagógico bas-
tante peculiar: a Graduação seria em horário integral e sem 
o tradicional sistema de créditos. A formação, integrada. Os 
alunos de Administração e Economia fariam os mesmos cur-
sos básicos durante três semestres.

A concepção pedagógica proposta por Claudio Haddad 
começava pelo fim. Os cursos deveriam ser orientados pelas 
competências a serem desenvolvidas nos alunos, e elas vão 
muito além da sala de aula. Há muito a pesquisa acadêmica 
aponta a importância das habilidades socioemocionais, como 
resiliência e capacidade de trabalhar em equipe.

Integração foi, desde o começo, um princípio fundamental 
do Insper. Assim como o horário integral. Os alunos de Gra-
duação passam o dia inteiro na escola, envolvidos em diver-
sas atividades que complementam a sala de aula, realizando 
trabalhos em equipe e estimulados a se organizar em entida-
des. Alguns se dedicam a aprofundar o estudo de finanças, 
outros se dedicam a políticas públicas ou a ações sociais.

A diversidade é um princípio e um ideal na nossa escola. 
Aprendemos com quem pensa diferente da gente, com as 
pessoas que tiveram outras histórias de vida e outras forma-

ções. Recebemos adolescentes e nossa obrigação é formar 
adultos preparados para a vida; e na vida eles vão encontrar 
pessoas das mais diversas origens e visões de mundo.

Por essa razão, o nosso amplo programa de bolsas de 
estudos. Para cumprir a nossa missão, buscamos talentos, 
qualquer que seja a sua origem social. Abraçamos a nossa 
obrigação de viabilizar que todos os selecionados possam 
estudar no Insper, sendo irrelevante a sua renda familiar.

A técnica a serviço das pessoas. Esse é o nosso lema. 
Aprender a técnica e aprender a aprender. Sempre servindo às 
pessoas. Há 10 anos, a escola foi renomeada Insper para desta-
car os pilares da nossa missão: inspirar, pertencer e transformar.

E, nesses 20 anos, a escola se transformou. As instala-
ções originais ficaram pequenas em pouco tempo, levando à 
mudança para o prédio na Rua Quatá 300, em 2006. Em 2013, 
inauguramos a nova torre, já inteiramente ocupada. Este ano, 
terminamos nosso terceiro prédio, com tecnologia avançada 
para salas de aula e outros espaços de estudo.

Nosso programa de Engenharia, lançado em 2015, com 
ênfase no desenvolvimento de novas tecnologias e profissio-
nais empreendedores, chegou para ampliar nosso portfólio, 
até aquele momento focado em negócios e economia. 

Tudo isso só é possível por ser um sonho compartilhado 
por muitos nomes, que doam seu tempo, seus recursos e 
suas ideias para realizarmos nossa missão. Formar pessoas 
que contribuam para transformar e melhorar o nosso país 
com seus negócios, com sua formulação de política pública, 
com suas pesquisas acadêmicas ou com seu trabalho no 
terceiro setor.

E assim continuamos nossa trilha, formando anualmente 
centenas de alunos com visão analítica, porém humanísti-

ca, com capacidade de compreender problemas – e pensar 
formas eficazes de solucioná-los. Seja realizando um pro-
jeto que muda a vida de alguém que caminha quilômetros 
todos os dias em busca de material que garante o sustento 
da família, seja resolvendo questões importantes em uma 
multinacional.

Aqui, os alunos não escolhem curso. Escolhem Insper. E 
a prova disso é o aumento notório do número de alunos que 
optam pela dupla titulação. Ou de alumni da Graduação que 
continuam sua trajetória por aqui, seguindo com cursos de 
Pós-graduação e de educação para executivos. Por isso, nos 
dedicamos a pensar alternativas para todos os estágios da 
carreira, possibilitando o contínuo aperfeiçoamento.

Somamos ainda a capacidade de traduzir de forma sensí-
vel resultados de pesquisas acadêmicas, sempre embasadas 
no uso cuidadoso das bases disponíveis. E essa integração 

entre academia, alunos, alumni, comunidade e sociedade faz 
do Insper fonte de conhecimento fundamentado, de quali-
dade e capaz de inspirar a propagação de informações con-
sistentes nos mais diversos pontos da economia, da política 
pública, da gestão e tantos outros.

Nossa missão é formar gente capaz de analisar situações 
e mudar o que for preciso. É gerar conhecimento que impacte 
de fato o país, com debates que influenciam a sociedade e as 
políticas públicas. Somos fieis aos nossos valores e temos 
clareza de qual é o nosso sonho, que é o mesmo do nosso 
fundador: construir um futuro melhor para este nosso enor-
me país. Claudio, nosso muito obrigado pela oportunidade de 
fazer parte deste sonho. Obrigado por nos dar a chance de 
torná-lo real ao seu lado.  E que venham os próximos 20 anos!

Marcos de Barros Lisboa

Carta do Presidente
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We have a lot to celebrate in 2019. Twenty years ago, 
we started our first undergraduate program class. Since 
then, there have been countless experiences and much 
learning. In 2004, our history took on a different tone. 
The owners donated the school to society, transforming 
it into a non-profit institution. The dream was to build a 
teaching and research center that would contribute to 
the country, similar to the experience of large American 
universities.

The original facilities on Maestro Cardim Avenue were 
the stage for our first innovative proposal. The excel-
lence in teaching passed through a very peculiar ped-
agogical project: the undergraduate programs would be 
full-time and without the traditional credits system. The 
training, integrated. The Business Administration and 
Economics students would take the same basic courses 
during three semesters.

The pedagogical conception proposed by Claudio 
Haddad began at the end. The programs should be 
guided by the competencies to be developed in the stu-
dents, and they go far beyond the classroom. Academic 
research has long pointed to the importance of social 
and emotional skills, such as resilience and the ability to 
work in teams.

Integration has been a fundamental principle of Insper 
from the beginning, as well as full-time studies. Our un-
dergraduate students spend the whole day at school 
involved in various activities that complement the 
classroom, performing teamwork and encouraged to 
organize themselves in entities. Some dedicate them-
selves to deepening the study of finance; others dedi-
cate themselves to public policy or social action.

Diversity is a principle and an ideal in our school. We 
learn from those who think differently from us, from 
people who have had other life stories and other back-
grounds. We receive teenagers, and we must form adults 
who are prepared for life, and in life, they will meet people 
from the most diverse backgrounds and worldviews.

For this reason, we have an extensive scholarship 
program. To fulfill our mission, we look for talents, what-
ever their social background. We embrace our obligation 
to make it possible for all those selected to study at In-
sper, their household income being irrelevant.

The technique at the service of people: This is our 
motto. Learning the technique and learning to learn — 
and always serving people. Ten years ago, the school 
was renamed as Insper to highlight the pillars of our 
mission: to inspire, to belong and to transform.

Also, in these 20 years, the school has been trans-
formed. The original facilities became small in a short 
time, leading to the move to the building on Rua Quatá, 
300, in 2006. In 2013, we inaugurated the new tower, 
already fully occupied. This year, we finished our third 
building with advanced technology for classrooms and 
other study spaces.

Our Engineering program, launched in 2015, with an 
emphasis on the development of new technologies 
and entrepreneurial professionals, came to expand our 
portfolio, which until then had been focused on Busi-
ness Administration and Economics.

 All this is only possible because it is a dream shared by 
many names, who donate their time, resources and ideas 
to achieve our mission. To educate people who contrib-
ute to transform and improve our country with their busi-

nesses, with their public policy formulation, with their aca-
demic research or with their work in the third sector.

Moreover, thus we continue our journey, training hundreds 
of students each year with an analytical yet humanistic vi-
sion, with the ability to understand problems — and think of 
effective ways to solve them. Be it by carrying out a project 
that changes the life of someone who walks miles every day 
in search of material that ensures the family’s livelihood, or 
by solving important issues in a multinational company.

Here, students do not choose programs. They choose In-
sper, and the proof of this is the noticeable increase in the 
number of students who choose the dual degree — or of 
undergraduate alumni who continue their trajectories here, 
continuing with graduate programs and executive educa-
tion. For this reason, we are dedicated to thinking about al-
ternatives for all stages of the career, enabling continuous 
improvement.

We also add the ability to sensitively translate the results 
of academic research, always based on the careful use of 
the available bases. Furthermore, this integration between 
academia, students, alumni, community, and society makes 
Insper a source of grounded knowledge, quality and ability 
to inspire the propagation of consistent information in the 
most diverse points of the economy, public policy, adminis-
tration, and many others.

Our mission is to educate people capable of analyz-
ing situations and changing whatever is necessary. It is to 
generate knowledge that indeed impacts the country, with 
debates that influence society and public policies. We are 
loyal to our values, and we are clear about what our dream 
is, which is the same as that of our founder: to build a bet-
ter future for this enormous country of ours. Claudio, thank 
you very much for the opportunity to be a part of it.

Sincerely,
Marcos de Barros Lisboa

Letter from the President
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Caros membros da comunidade Insper,

Como o tempo passa rápido! Em março de 2019, festejamos 
os 20 anos do início de nossos cursos de Graduação, na época 
Administração e Economia.

Incrível o progresso que tivemos de lá para cá. Inauguramos a 
faculdade ainda sem ter um campus apropriado, que foi finalizado 
à medida que as novas turmas iam chegando. As inovações curri-
culares, atividades complementares, apoio ao aluno em diversas 
formas e, o mais importante, nosso corpo de docentes em tempo 
integral também foram se expandindo ao longo do tempo.

Em 2006, dois anos após termos nos tornado independen-
tes e sem fins lucrativos, mudamos para o novo campus na Vila 
Olímpia, onde ainda estamos, que rapidamente atingiu sua plena 
capacidade e precisou de expansão. Hoje, a história se repete. 
Tudo indica que o novo prédio adjacente à nossa sede, a ser inau-
gurado em março de 2019, juntamente com nossos festejos de 
20 anos, em pouco tempo também será plenamente ocupado.

Nossa evolução foi extraordinária. Um novo programa de 
Graduação, Engenharia, inteiramente inovador no Brasil em seu 
método de ensino; uma enorme expansão do corpo docente, 
tanto tempo integral quanto parcial; pesquisa e geração de co-
nhecimento; objetivos e aferição de aprendizagem; geração de 
competências; atividades extracurriculares; entre outras inúme-
ras iniciativas, cuja lista é muito longa para ser citada aqui.

Mas no Insper estamos sempre em evolução, procurando 
melhorar e adicionar valor com novos programas educacionais, 
de forma complementar e sinérgica ao que já fazemos. Graças 
à generosa doação da Fundação Brava, dinamizamos em várias 
direções nossa área de gestão e política pública e nosso Mes-
trado Profissional em Política Pública foi aprovado pela CAPES, 

devendo começar em abril de 2019. Também neste ano iniciare-
mos um novo programa inovador, o Mestrado tempo integral em 
Jornalismo que, além das matérias tradicionais do curso, enfocará 
também tecnologia, tratamento e análise de dados e empreen-
dedorismo jornalístico.

Essa expansão quantitativa foi feita em conjunto com a ma-
nutenção da excelência. Estamos entre as 34 instituições com 
nota máxima na avaliação do MEC, entre mais de 2 mil entidades 
avaliadas, e nosso curso de Ciências Econômicas, recém reava-
liado pelo MEC, também teve nota máxima. Este relatório apre-
senta uma lista, se não completa, bem extensa do muito que foi 
realizado ano passado.

Podem estar certos de que não iremos dormir sobre os lou-
ros do que já foi conquistado. Nosso compromisso, expresso em 
nossa missão, é de contínua melhoria e relevância para conti-
nuarmos adicionando valor à nossa comunidade e ao país.

Tudo isto só foi possível graças ao trabalho sério, dedicado, 
inteligente e focado de Marcos, sua equipe, professores, colabo-
radores e de todos vocês, que com sua generosidade e carinho 
dedicaram tempo e recursos para o Insper, contribuindo de forma 
extraordinária de várias formas. 

O prosseguimento desta trajetória nos próximos 20 anos 
depende crucialmente de vocês e de toda a nossa comunidade. 
Conto com seu continuado apoio e carinho para com o Insper.

Meu penhorado agradecimento a todos!
Cordialmente,

Claudio Haddad
Presidente do Conselho Deliberativo

Dear members of the Insper community,

How fast time goes by! In March 2019, we celebrated the 20th an-
niversary of the beginning of our undergraduate programs, which 
were only Business Administration and Economics at the time.

The progress we have made since then has been incredible. We 
opened the college without a proper campus, which was gradually 
completed as new classes arrived. Curriculum innovations, comple-
mentary activities, student support in various forms, and most im-
portantly, our full-time faculty, have also expanded over time.

In 2006, two years after we became independent and non-prof-
it, we moved to the new campus in Vila Olímpia, where we still are, 
which quickly reached full capacity and needed expansion. Today, 
history repeats itself.  All indicates that the new building adjacent to 
our headquarters, inaugurated in March along with our 20-year cel-
ebration, will soon be fully occupied as well.

Our evolution has been extraordinary: A new undergraduate de-
gree program, in Engineering, entirely innovative in Brazil in its teach-
ing method; a huge faculty expansion, both full-time and part-time; 
research and knowledge generation; learning goals and assessment; 
skills generation; extracurricular activities. Moreover, there are many 
other initiatives, a list too long to be cited here.

However, at Insper we are always evolving, seeking to improve 
and add value with new educational programs, in a complementary 
and synergistic way to what we already do. Thanks to the generous 
donation of the Fundação Brava, we have stimulated in various di-
rections our public administration and public policy area and our Pro-
fessional Master in Public Policy was approved by CAPES last year 
to start in April this year. Also this year we will start a new innova-
tive full-time Master in Journalism, which will combine the traditional 
courses in a journalism program with a focus on technology, data 
treatment and analysis, and journalistic entrepreneurship.

This quantitative expansion was carried out in conjunction with the 
commitment to excellence. We are among the 34 institutions with 
the highest score in the evaluation of the MEC (Brazilian Ministry 
of Education), in a group of more than 2,000 evaluated entities. Our 
Economic Sciences program, recently reevaluated by the MEC, has 
also received the highest score. This Report presents an extensive, if 
not complete, list, of how much was accomplished last year.

You can be sure that we will not rest on our laurels after what has 
already been achieved. Our commitment, expressed in our Mission, 

is to continually improve, always being relevant and adding value to 
the community and our country.

All this has only been possible thanks to the serious, dedicated, 
intelligent, and focused work of Marcos, his team, professors, staff 
members and all of you, who with your generosity and affection 
have dedicated time and resources to Insper, contributing in extraor-
dinary fashion and in various ways.

The continuation of this journey over the next twenty years de-
pends crucially on you and our entire Insper community. I count on 
your continued support and affection for Insper.

My deepest thanks to you all!
Cordially,

Claudio Haddad
Chairman of the Board

Claudio Haddad
Presidente do Conselho 
Deliberativo
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Learning in practice

To develop diverse practical skills during the academic tra-
jectory, our students participate in initiatives to solve real-life 
problems of partner companies.

 For Business Administration students, we have the REP 
(Effective Problem-Solving) course. In 2018, we had 59 proj-
ects presented to 38 companies. During the year, more than 
250 students and another 200 people, including mentors, 

Aprendizado na prática

A fim de desenvolver diferentes habilidades práticas durante a 
trajetória acadêmica, nossos alunos participam de iniciativas para 
resolverem problemas reais de empresas parceiras.

Para os alunos de Administração, temos o REP (Resolução 
Eficaz de Problemas). Em 2018, tivemos 59 projetos, apresen-
tados para 38 empresas. Durante o ano, mais de 250 alunos e 

Initiatives

Throughout the year, our student organizations carried 
out a series of initiatives, such as integration and awareness 
raising events; sports championships; awards and contests; 
fundraisers and solidarity donations involving social projects; 
and fairs, as well as courses, debates, workshops, and lec-
tures on current and relevant topics for society in general.  

Iniciativas 

Com as organizações estudantis, nossos alunos têm autono-
mia para desenvolver atividades a partir de temas diversificados 
que complementam e enriquecem a experiência de aprendizagem.

Ao longo do ano, nossas organizações estudantis realizaram 
uma série de iniciativas, como eventos para integração e cons-
cientização; campeonatos esportivos; premiações e concursos; 
arrecadações e doações solidárias, envolvendo projetos sociais; e 
feiras, além de cursos, debates, workshops e palestras com temas 
atuais e relevantes para a sociedade. 

partners, and managers, were directly involved in the course’s 
activities.

In the PEE (Problems in Economics) course, in its turn, Eco-
nomics students organized themselves into groups to asses 
real-life problems experienced by economists in their day-
to-day work.

outras 200 pessoas, entre mentores, parceiros e gestores, se 
envolveram diretamente em ações da disciplina.

Já no PEE (Problemas em Economia), os alunos de Economia 
organizaram-se em grupos para avaliar problemas reais vivencia-
dos por economistas em seu trabalho no dia a dia. Ao todo, desde a 
sua primeira edição, tivemos 236 projetos, impactando 1.115 alunos.

Diariamente, nossos alunos da 
Graduação envolvem-se em diversas 
atividades, dentro e fora da sala de aula 

Everyday, our undergraduate students 
engage in a variety of activities, both 
inside and outside the classroom

Graduação integrada
Integrated undergraduate programs

Organizações estudantis
student organizations

28

Alunos na Graduação
undergraduate students

2.253
dos alunos engajados 
em pelo menos 
uma organização 
estudantil
of students engaged 
in at least one of the 
student organizations

43,6%
Evolução do número de alunos  
Graduação e Pós-graduação lato e stricto sensu 
Evolution in the number of students – Undergraduate, lato 
sensu and stricto sensu Graduate Programs 

2015 20172014 2016 2018

5.250
5.812

5.002
5.404

5.769
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Engajamento dos alunos
Student engagement
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Comemoramos  muitas realizações de nossos alunos. As tur-
mas de Economia e Administração, por exemplo, participaram da 
primeira Expo ADM/ECO - evento em que tiveram a oportuni-
dade de apresentar a familiares, colegas e outros stakeholders 
os projetos de que mais se orgulharam de desenvolver durante 
o semestre.

Dentre várias iniciativas de destaque, os alunos de Enge-
nharia receberam, durante a disciplina de Natureza do Design, 
o projeto social e cultural Pimp My Carroça. Em um trabalho in-
tenso de imersão, empatia e execução, os alunos projetaram e 
implementaram diversas melhorias nas carroças de catadores 
de materiais recicláveis.

Last year we celebrated many achievements of our stu-
dents. The classes of Economics and Business Administra-
tion, for instance, participated in the first Expo ADM/ECO — an 
event where they had the opportunity to showcase to their 
families, colleagues, and other stakeholders, the projects they 
were most proud of developing during the semester.

Engineering students hosted, during the Nature of De-
sign course, the social and cultural project Pimp My Carroça 
(Pimp My Trash Cart). In an intense work of immersion, em-
pathy, and execution, students designed and implemented 
several improvements in the carts of collectors of recyclable 
materials.

Reconhecimentos

Ainda em Engenharia, nossos alunos ganharam a primeira 
edição da competição BTG Pactual Code, em que foram desafia-
dos a desenvolver soluções para questões do dia a dia no merca-
do financeiro, utilizando blockchain – tecnologia de códigos para 
segurança de informações. Durante 20 dias, eles desenvolveram 
um projeto de câmbio de moedas, com transações do real para 
o dólar americano. 

Eles fazem parte da BlockchainInsper, primeira organização 
universitária do Brasil dedicada inteiramente aos estudos de 
blockchain.

Um projeto interdisciplinar também ganhou destaque em 
2018. Um grupo formado por alunos de Administração e Engenha-
ria venceu a competição A5 Challenge, promovida pela gestora de 
investimentos A5 Capital Partners. Com o objetivo de estimular 
jovens estudantes que têm ideias inovadoras e desejam em-
preender, o desafio, que durou pouco menos de um mês, incluía 
o desenvolvimento de uma análise de mercado e de um plano de 
negócios para uma das startups do portfólio da A5, a Colab. 

Foram 210 participantes e 64 grupos, representando diversos 
estados brasileiros. O prêmio principal garantiu ao grupo a parti-
cipação na Web Summit 2018, maior conferência de tecnologia, 
inovação e empreendedorismo do mundo, que aconteceu em 
Lisboa, Portugal.

Family Business Club Insper, criada para 
valorizar a comunidade Insper no mercado 
de empresas familiares;

Family Business Club Insper, created to 
value the Insper Community in the family 
business market;

Raposas Negras, coletivo negro que busca 
aprimorar a entrada e a formação de negros 
no Insper. 

Raposas Negras (Black Foxes), a black 
collective that seeks to improve Black 
people’s admission rates and development 
at Insper. 

GreenInsper, que tem como objetivo 
promover a sustentabilidade de diferentes 
formas, além de incentivar outras 
faculdades a aderirem à causa;

GreenInsper: Aims to promote sustainability 
in different ways, in addition to encouraging 
other schools to adhere to the cause;

Núcleo de Energia Insper, hub acadêmico 
formado por alunos e professores que 
estuda temas relacionados tanto à geração 
e à comercialização de energias renováveis 
quanto a projetos inovadores na área; 

Núcleo de Energia Insper ( Insper Power Hub), 
an academic think tank formed by students 
and professors who study topics related to 
renewable energy generation and trade, as 
well as to innovative projects in the field;

Todos os anos, nosso número de organizações 
estudantis aumenta, com a formação de novos 
grupos. Em 2018, tivemos quatro entidades iniciando:

Every year, our number of student organizations 
increases with the creation of new groups. In 2018,  
we got four new organizations:
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Engenharia: pioneiros rumo ao mercado

Pioneira, a primeira turma de Engenharia está chegando à 
reta final da Graduação. Durante o último semestre, organizamos 
iniciativas para promover o primeiro contato dos alunos com o 
mercado de trabalho e aproximá-los das empresas.

A primeira delas foi o início das atividades do Projeto Final de 
Engenharia (PFE), em que os estudantes têm a oportunidade de 
desenvolver soluções para problemas reais de empresas parcei-
ras. Em 2018, companhias de diversos segmentos enviaram mais 
de 30 projetos para desenvolvimento. Os alunos são divididos 
em grupos e atuam como consultores, sempre contando com 
o acompanhamento de um professor orientador para apoiá-los 
nas soluções dos desafios.

A ideia é que, ao final do projeto, eles consigam apresentar um 
protótipo inovador que a empresa possa utilizar futuramente. Os 
estudantes dos cursos de Engenharia de Computação, Mecânica 
e Mecatrônica podem trabalhar juntos em um mesmo projeto, 
desde que ele não tenha foco em uma área específica, poten-
cializando o aprendizado ao ampliar, de forma integrada, a visão 
dos futuros profissionais.

Outro desafio ficou por conta da organização estudantil Fox 
Baja, que conquistou o 6º lugar na etapa sudeste do Enduro de 
Resistência, uma das provas mais difíceis da competição Baja SAE 
BRASIL. A iniciativa conta com 34 estudantes dos cursos de En-
genharia, Administração e Economia. Todos eles se envolvem em 
cada uma das etapas, desde o projeto e construção do veículo 
off-road, até os testes, captação de recursos e competição.

Recognitions

Our Engineering students won the 1st edition of the BTG 
Pactual Code competition, in which they were challenged to 
develop solutions for day-to-day issues in the financial mar-
ket, using blockchain – a coding technology for information 
security. For 20 days, they developed a currency exchange 
project, with transactions from the Brazilian real to the US 
dollar. They are part of Blockchain Insper, the first university 
institution in Brazil dedicated entirely to blockchain studies.

An interdisciplinary project also gained prominence in 
2018. A group formed by students of Business Adminis-
tration and Engineering won the A5 Challenge competition, 
promoted by the investment management firm A5 Capi-
tal Partners. Aiming to stimulate young students who have  
innovative ideas and wish to be entrepreneurs, the challenge, 
which lasted just under a month, included the development 
of market analyses and a business plan for Colab, one of the 
startups in A5’s portfolio. 

There were 210 participants and 64 groups, representing 
 several Brazilian states. The main prize guaranteed our 
group’s attendance at the Web Summit 2018, the world’s 
largest conference on technology, innovation, and entrepre-
neurship, which took place in Lisbon, Portugal.

Another challenge was on the student organization Fox 
Baja, which won sixth place in the Southeast region stage 
of the Enduro de Resistência (Endurance Race), one of the 
most difficult races of the Baja SAE BRAZIL competition. 
The project has 34 students from the Engineering, Business 
Administration, and Economics programs. All of them get in-
volved in each of the stages, from the design and construc-
tion of the off-road vehicle to the tests and the competition, 
including the fundraising. 

Engineering: pioneers on the way to the 
labor market

The pioneering first class of Engineering students reached 
the final stretch of the Undergraduate Program. During the 
last semester, we organized initiatives to promote students’ 
first contact with the labor market and bring them closer to 
companies.

The first one was the beginning of the activities of the En-
gineering Final Project (PFE, Projeto Final de Engenharia), in 
which students have the opportunity to develop solutions to 
real-life problems of Insper’s partners — in 2018, companies 
from various segments sent more than 30 projects for de-
velopment. The classes are divided into groups that act as 
consultants, always counting on the guidance of an advising 
professor to support them in solving the challenges.

The idea is that, at the end of the project, they will be able 
to present an innovative prototype that the company can 
use in the future. Students in Computer, Mechanical, and 
Mechatronic Engineering can work together on the same 
project, as long as it does not focus on one single field, en-
hancing learning by expanding, in an integrated way, future 
professionals’ views.

Held for the first time, the Engineering Career Fair offered 
students the opportunity to talk to companies that operate 
in various market segments and check for internship oppor-
tunities. During the event, the companies clarified students’ 
doubts, as well as presented their structures and platform 
access for the students to register for internship openings.

Internships are important experiences for students to bring 
to practice the content learned in class, besides developing 
competencies such as teamwork with different hierarchies, 
compliance with deadlines, and excellence in results. 

In 2018, the Insper Engineering Moment was held for the 
first time, targeted only to the three programs in the field. At 
the event, we welcomed parents and candidates interested 
in learning more about our structure and programs. 

Realizada pela primeira vez, a Feira de Recrutamento de En-
genharia ofereceu aos alunos conversas com empresas atuantes 
em diversos segmentos de mercado e oportunidades de está-
gios. Durante o evento, as organizações esclareceram dúvidas 
dos estudantes, bem como apresentaram suas estruturas e o 
acesso para eles se cadastrarem às vagas existentes.

Os estágios são experiências importantes para os alunos 
exercitarem na prática os conteúdos aprendidos em aula, além 
de desenvolverem competências como trabalho em equipe com 
hierarquias diferentes, prazos e excelência nos resultados. 

Em 2018, também foi realizado pela primeira vez o Momento 
Insper Engenharia, dedicado apenas aos três cursos da área. No 
evento, recebemos pais e candidatos interessados em conhecer 
melhor nossa estrutura e programas. 
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Insper Law
Achievements in Insper Law marked the year. We launched 

two new open enrollment programs: Corporate Criminal Law 
and Data Protection and Privacy. Also, the graduate and  
executive education programs consolidated themselves, 
surpassing the goal of students for the period. 

We published, in partnership with Editora Almedina, more 
than 35 titles written by our students and professors, among 
research papers and monographic works — thus reaching the 
mark of 94 works published and more than 13,000 copies sold. 

We had the international presence of professors Peter Ses-
ter and Markus Müller-Chen, from the University of St. Gallen, 

Data Science
Também em 2018, reconhecemos a crescente importância do 

papel do cientista de dados para os negócios e criamos o Programa 
Avançado em Data Science e Decisão.

O curso foi desenvolvido para formar profissionais integrados à 
realidade do ambiente de negócios e tecnicamente preparados para 
encaminhar soluções ao realizar análises, além interpretar e orientar 
líderes nas tomadas de decisão. 

O programa irá desafiar os alunos a resolver problemas práticos, 
típicos do mercado, permitindo reconhecer o potencial de aplicação 
das técnicas de Ciência de Dados. Esperamos que eles se destaquem 
em um mercado que conta com os especialistas requisitados.

Programas de MBA
Os nossos programas de MBA Executivo e MBA Executivo em Fi-

nanças foram redesenhados em 2018 para terem o mesmo currículo 
durante o primeiro ano. Desta forma, os profissionais são preparados 
para atuar com visão integrada e abrangente, não só alcançando os 
objetivos de desenvolvimento pretendidos para se tornarem execu-
tivos completos, mas também podendo conquistar dupla titulação, ao 
realizar o segundo ano do outro programa.

MBA programs
In 2018, our Executive MBA and Executive MBA in Finance 

programs were redesigned to have the same curriculum during 
their first year. In this way, professionals will be prepared to act 
with an integrated and comprehensive view, not only achiev-
ing the desired development goals to become complete exec-
utives but also being able to earn a dual degree, by completing 
the second year of the other program.

Data Science
Also in 2018, we recognized the growing importance of the 

role of data scientists in business by creating the Advanced 
Program in Data Science and Decision-Making.

The program was developed to train professionals  integrat-
ed to the reality of the business environment and technically 
prepared to provide solutions through analysis, besides inter-
preting and guiding leaders in decision-making processes.

The program will challenge students to solve practical prob-
lems typical of the market, which will enable them to recog-
nize the potential of applied Data Science techniques. We hope 
they stand out in a market that has the required specialists.

Direito
O ano foi marcado por realizações no Insper Direito. Lançamos 

dois novos cursos de curta e média duração: Direito Penal Empresa-
rial e Proteção de Dados e Privacidade. Além disso, os programas de 
Pós-graduação e de Educação Executiva se consolidaram, superando 
a meta de alunos para o período. 

Publicamos, em parceria com a Editora Almedina, mais de 35 
títulos produzidos por nossos alunos e professores, entre artigos e 
obras monográficas, atingindo a marca de 94 obras e mais de 13 mil 
exemplares comercializados. 

Recebemos os professores Dr. Peter Sester e Dr. Markus Müller-
-Chen, da Universidade de St. Gallen, da Suíça. Também realizamos uma 

Políticas Públicas
O primeiro trimestre de 2018 foi marcado pelo início das aulas da 

primeira turma do Programa Avançado em Gestão Pública (PAGP). O 
curso de Pós-graduação lato sensu prepara profissionais que já pos-
suem alguma experiência na área de gestão pública para o desafio 
de diagnosticar problemas e implementar soluções inovadoras, de 
maneira ética e com responsabilidade social, ambiental e econômica. 
Com formato inédito no país, o programa permite o diálogo direto com 
a realidade de organizações públicas parceiras, por meio de um projeto 
aplicado em campo. 

Ainda na área, outra conquista foi a aprovação, pela CAPES (Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), do nosso 
Mestrado Profissional em Políticas Públicas (MPP). O curso de Pós-
-graduação stricto sensu oferece uma formação analítica e metodo-
lógica e é direcionado a jovens pesquisadores ou profissionais de orga-
nizações públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos, interessados 
em formular e avaliar políticas públicas.

Com uma proposta pedagógica única, o curso tem foco em gestão, 
mas com uma carga forte em economia e ciência política, para que o 
aluno tenha uma formação com um amplo entendimento do cenário 
em que está inserido.

Já na Educação Executiva, foram ministradas 21 turmas totalizando 
mais de 730 alunos. Foram cursos em áreas como parcerias público- 
privadas, inovação urbana, mensuração de impacto social, compliance, 
inovação no setor público, monitoramento orçamentário, relações go-
vernamentais, liderança e implementação de políticas públicas – tanto 
as da Reforma do Ensino Médio como as do Programa Criança Feliz. Ao 
final do ano, iniciamos o curso de Gestão Estratégica para Mandatos 
Legislativos, focado nos novos mandatários a nível federal (novos de-
putados federais e senadores).

Public Policy
The first quarter of 2018 was marked by the beginning of the 

class sessions for the first class of the Advanced Program in 
Public Administration (PAGP, Programa Avançado em Gestão 
Pública). The lato sensu Graduate program prepares profes-
sionals who already have some experience in public adminis-
tration for the challenge of diagnosing problems and ethically 
implementing innovative solutions, with social, environmental, 
and economic responsibility. With a format that is unprece-
dented in the country, the program allows direct dialogue with 
the reality of public partner organizations, through an applied 
project in the field.

Also on this topic, another achievement was the approval 
by the Brazilian Coordination for the Improvement of Higher 
Education Personnel (CAPES, for its acronym in Portuguese) 
of our Professional Masters in Public Policy (MPP, Mestrado 
Profissional em Políticas Públicas). Such stricto sensu Gradu-
ate Program offers analytical and methodological training and 
is aimed at young researchers or professionals from public and 
private organizations, whether for-profit or not, interested in 
assessing and formulating public policies.

The program has a unique pedagogical approach, with a fo-
cus on management but also a strong emphasis on economics 
and political science. Therefore, students will be provided with a 
broad understanding of the scenario in which they are placed. 

As for the Executive Education, 21 classes were trained, 
totaling 668 hours of programs and more than 730 students. 
There were programs in areas such as public-private partner-
ships, urban innovation, social impact measurement, compli-

série de eventos acadêmicos, com autoridades e renomados juristas, 
que compartilharam conhecimento com nossos alunos e convidados.

Em comemoração aos 30 anos da Constituição Federal, tivemos 
aulas magnas com importantes mulheres juristas, como as profes-
soras Maria Garcia, Irene Patricia Nohara, Adriana Ancona de Faria e 
Paula Forgioni.

Completando as conquistas, os professores andré Antunes Soa-
res de Camargo e Pamela Gabrielle Romeu Gomes Roque deram uma 
valiosa contribuição para a realização de programas internacionais na 
Universidade de St. Gallen, ganhando o reconhecimento dos alunos 
e da instituição.

Switzerland. We also held a series of academic events with 
authorities and renowned jurists, who shared knowledge with 
our students and guests.

To commemorate the 30th anniversary of the Federal Consti-
tution of Brazil, we had inaugural lectures with important women 
jurists, such as the professors Dr. Maria Garcia, Dr. Irene Patricia 
Nohara, Dr. Adriana Ancona de Faria, and Dr. Paula Forgioni.

Completing the achievements, the professors andré An-
tunes Soares de Camargo and Pamela Gabrielle Romeu 
Gomes Roque made a valuable contribution to the realization 
of our international programs, at the University of St. Gallen, 
earning recognition from the students and the institution. 
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Jornalismo 
O jornalismo é fundamental em um sistema democrático e, na es-

cola, acreditamos na importância de preparar profissionais para atuar 
nesta área, que passa por um processo de intensa modificação. Neste 
novo momento, o dia a dia da profissão e o modelo de negócios do 
mercado editorial vêm mudando, aproximando o jornalista da audiência 
e aumentando as exigências de integridade, transparência, atratividade 
e capacidade de diálogo. Isso demanda competências adicionais às 
tradicionalmente abrangidas pelos cursos de Graduação no país.

Desenvolvemos, em 2018, os cursos de Educação Executiva, focados 
em preencher importantes lacunas na preparação de jornalistas. Econo-
mia para Jornalistas e Texto Jornalístico deram início aos cursos. 

Já em Pós-graduação lato sensu, temos o começo das aulas pre-
visto para o segundo semestre de 2019. Desenvolvida com base nos 
modelos das principais e mais importantes universidades americanas, 
a Pós-graduação oferece um programa prático. 

Com o Programa Avançado em Comunicação e Jornalismo, quere-
mos proporcionar conhecimentos para apoiar os alunos no processo 
de transformação contínua que ocorre na área, além de capacitar pro-
fissionais de outros segmentos que atuam em comunicação. 

Nossa principal missão é formar profissionais inovadores, prepa-
rados para enfrentar um momento de reinvenção do jornalismo. Para 
isso, incluímos no programa um aprofundamento em outras áreas de 
conhecimento, como economia, ciência política e políticas públicas, que 
ajudará a ampliar o olhar e o entendimento dos alunos sobre os fatos.

Além dos cursos, a escola fomenta o tema com a produção de 
conhecimento por meio de eventos, debates e pesquisas.

Journalism 
Journalism is essential in a democratic system and, at In-

sper, we believe in the importance of preparing professionals 
to work in this area, which undergoes a process of intense 
change. In this new moment, the profession’s day to day and 
the publishing market’s business model are changing, bring-
ing the journalist closer to the audience and increasing the 
demands for integrity, transparency, attractiveness, and di-
alogue skills.

Por fim, tivemos também duas disciplinas eletivas na Graduação: 
Gestão e Políticas Públicas e Gestão Metropolitana, sendo uma a cada 
semestre do ano. O objetivo dos cursos é propiciar aos alunos da Gra-
duação o contato com a área, para que possam entender a importância 
e a complexidade do tema.

ance, innovation in the public sector, budget monitoring, gov-
ernment relations, leadership, and public policy implementation 
— both for Brazil’s secondary education reform and Programa 
Criança Feliz (Happy Child Program). At the end of the year, 
we started the Strategic Management for Legislative Tenures 
program, focused on the country’s new federal representatives 
(new members of Congress and senators).

Finally, we also had two elective courses in the Undergradu-
ate Programs: Administration & Public Policy and Metropolitan 
Administration, one for every semester of the year. The cours-
es’ objective is to provide undergraduate students with contact 
with the field of Public Policy so that they can fully understand 
the topic’s importance and complexity.

Educação Executiva

O ano de 2018 foi marcado por um crescimento significati-
vo nos cursos de Educação Executiva. Tivemos um total de 214 
turmas, sendo 136 de programas abertos e 78 de customizados, 
tendo recebido mais de 6.500 alunos. Aumentamos nosso port-
fólio de cursos de curta e média duração, com o lançamento de 
dez programas abertos nas áreas de direito, finanças, estratégia 
e empreendedorismo e inovação. 

Entre os destaques do período estão os cursos internacionais 
Strategic Innovation, em parceria com a Lahav Executive Educa-
tion, uma das escolas mais conceituadas do mundo em inovação 
estratégica, e Digital Transformation, com a escola Aalto, da Fin-
lândia, reconhecida pelo tema. Outro lançamento importante foi 
o curso sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, 
assunto em evidência no mercado.

Para os programas customizados, o ano foi de consolidação 
do posicionamento alcançado em 2017. Além disso, conquista-
mos novos clientes e realizamos programas regionais com alunos 
de outros países da América Latina.

A colaboração de diversos professores e diferentes áreas 
da escola foi fundamental para que desenvolvêssemos novas 
soluções educacionais para nossos programas, como Blended, 
C-Level, compartilhamento de experiências entre empresas e 
até mesmo um Fintech Day exclusivo.

Executive Education
The year 2018 was marked by significant growth in  

Executive Education programs. We had a total of 214 classes, 
136 of which were of open programs and 78 were of custom 
ones, receiving more than 6,500 students. We increased our 
portfolio of open enrollment programs, with the launch of 
ten open programs in the fields of law, finance, strategy, and  
entrepreneurship and innovation. 

Among the highlights of the period are the internation-
al courses Strategic Innovation, in partnership with Lahav  
Executive Education (Israel), one of the world’s most re-
nowned schools in strategic innovation, and Digital Transfor-
mation, with the Aalto school (Finland), widely recognized on 
this topic. Another important launch was the course on the 
new Brazilian General Law of Protection of Personal Data, a 
subject in evidence in the market.

For the customized programs, the year was one of con-
solidation of the positioning achieved in 2017. Also, we won 
new clients and carried out regional programs with students 
from other Latin American countries.

The collaboration of several professors and different areas 
of the school was crucial for us to develop new educational 
solutions for our programs, such as blended, c-Level, shar-
ing of experiences among companies, and even an exclusive 
Fintech Day.

  

169
Mestrados 
Profissionais
Professional 
Masters

1.320
Certificates

1.024
MBA

244
Advanced 
Program
Advanced 
Program

716
Insper Direito 
Insper Law

43
Doutorados
Doctoral  
Program

Número de alunos nos  
cursos de Pós-graduação
Number of students in  
Graduate Programs 

2.688
Programas 
customizados
Customized 
programs

3.850
Programas 
abertos
Open enrollment 
programs

Número de alunos nos cursos  
de Educação Executiva
Number of students in Executive 
Education programs

Evolução do número de alunos  
Educação Executiva 
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Executive Education

2018

6.538

2017

6.012

2016

4.097

2015

3.612
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Reconhecimentos externos em 2018 Tecnologia e paixão por ensinar
Technology and passion for teaching

O ano foi marcado por reconhecimentos 
importantes. Estamos entre as 34 institui-
ções de ensino brasileiras com nota máxi-
ma na avaliação do Índice Geral de Cursos 
(IGC), atribuído pelo Ministério da Educação 
(MEC). Um resultado obtido por apenas 1,6% 
das escolas de ensino superior. Mais de 2 mil 
instituições foram avaliadas e, dentre aque-
las que receberam conceito máximo, apenas 
18 são privadas. 

O Sistema Nacional de Avaliação analisa 
a escola como um todo, e o resultado é uma 
média dos conceitos dos cursos de Gradua-
ção e Pós-graduação stricto sensu. Fomos 
reconhecidos como instituição de referência 
em ensino e pesquisa, em adição às acredi-
tações internacionais. 

Nossos cursos também foram reco-
nhecidos. Ciências Econômicas conquistou 
a nota 5 do MEC, colocando a escola nos pa-
drões máximos de qualidade apresentados 
nos instrumentos de avaliação determina-
dos pela instituição.

O resultado foi fruto do trabalho de uma 
equipe multidisciplinar que se dedicou inten-
samente para acompanhar, interagir e subsi-
diar o trabalho dos avaliadores do Ministério, 
que analisaram todos os aspectos descritos 
no Projeto Pedagógico do Curso – PPC.

A Comissão de Avaliação do MEC rea-
lizou tours por diferentes áreas da escola e 
encontros com nossos coordenadores, pro-
fessores, alunos, colaboradores, membros 
da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e do 

Núcleo Docente Estruturante (NDE).
Já no Guia do Estudante, uma das prin-

cipais publicações voltadas a vestibulandos, 
os cursos de Economia e Administração fo-
ram avaliados com cinco estrelas, nota má-
xima do ranking universitário. 

Fomos, ainda, a única escola brasileira a 
ganhar destaque em pesquisa encomendada 
pelo Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), que classificou nossos cursos de Enge-
nharia como Places to Watch (lugares a serem 
observados) ao se referir às instituições que 
inovam e devem ser tendência na educação

O estudo The Global State of The Art in 
Engineering Education ouviu 50 pessoas em 
18 países e destacou o caráter inovador do 
nosso programa da Graduação.

External Recognitions in 2018
We had a lot to celebrate in 2018, a year 

of recognition for us. We are among the 34 
Brazilian educational institutions with the 
highest score in the evaluation of the Gen-
eral Index of Programs (IGC, Índice Geral de 
Cursos), attributed by the Ministry of Educa-
tion (MEC, Ministério da Educação) – a result 
obtained by only 1.6% of higher education 
schools. More than 2,000 institutions were 
evaluated, and among those that received 
the highest grade, only 18 are private. 

The National Evaluation System analyzes 
the school as a whole, and the result is the 
mean of undergraduate and stricto sensu 
graduate programs’ grades. We were rec-
ognized as a reference institution in teach-
ing and research, in addition to our interna-
tional accreditations. 

Our programs were recognized, too. Eco-
nomics has earned MEC’s grade 5, placing 
the school in the highest quality standards 
presented in the evaluation instruments de-
termined by the institution.

The result was the outcome of the work of 
a multidisciplinary team that dedicated itself 
intensely to monitoring, interacting with, and 
supporting the work of the Ministry’s eval-
uators, who analyzed all aspects described 
in the Pedagogical Project of the Program 
(PPC, Projeto Pedagógico do Curso).

The MEC’s Evaluation Commission toured 
different areas of the school and had meet-
ings with our coordinators, professors, 
students, as well as with members of our 
staff, Internal Evaluation Commission (CPA, 
Comissão Própria de Avaliação), and Faculty 
Board (NDE, Núcleo Docente Estruturante).

Also, in the Guia do Estudante (The Stu-
dent Guide), one of the leading Brazilian pub-
lications focused on students willing to take 
college entrance examinations, the Econom-
ics and Business Administration programs 
were rated five stars, the highest score in the 
university ranking of the publication.

 We were also the only Brazilian school to 
gain prominence in a study commissioned 
by the Massachusetts Institute of Technol-
ogy (MIT), which ranked our Engineering 
programs as places to watch when referring 
to institutions that innovate and should be a 
trend.

The study The Global State of The Art in 
Engineering Education heard 50 people in 
18 countries and highlighted the innovative 
character of our undergraduate program.

Novo prédio. Valores de sempre

Em 2018, concluímos as obras para construção do novo pré-
dio. São mais de 15.700 metros quadrados, divididos em seis 
pavimentos e três subsolos, que incluem 15 salas de aula, oito 
laboratórios, espaços para estudo, lanchonetes e um café aberto 
ao público.

Sustentável, a construção conta com um sistema completo 
de reuso de água, além de uma fachada totalmente pensada e 
projetada para um melhor aproveitamento da luz solar. 

Além disso, geradores e ar-condicionado usam o gás natural 
como fonte de energia.

Nossas salas são flexíveis e componíveis, com capacidade 
para 60 alunos. Os mais modernos equipamentos multimídia 
existentes no mercado possibilitam aos professores e aos alunos 
uma experiência tecnológica diferenciada, por meio dos novos 
recursos disponibilizados. Desde fevereiro de 2019, o prédio está 
aberto para alunos de todos os cursos.

New building. Same values

In 2018, we completed the construction of our new build-
ing. There are more than 15,700 square meters, divided into 
six floors and three basements, which include 15 classrooms, 
eight laboratories, study spaces, snack bars, and a café open 
to the public.

A sustainable building, it has a complete water reuse sys-
tem, as well as a facade fully thought of and designed for 
better use of sunlight. Generators and air conditioners also 
use natural gas as their power sources.

Our rooms are flexible and modular, with capacity for 60 
students. The most modern multimedia equipment on the 
market will provide professors and students with a differen-
tiated technological experience, through the new resources 
made available. Since February 2019, the building has been 
open to students of all programs.

15.700 m2

mais de
more than
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Carreira e desenvolvimento
Career 

Em 2018, reformulamos o nosso site. Com o objetivo de dei-
xar as páginas mais leves e modernas, recebemos contribuições 
de alunos, professores, colaboradores e outros membros da nos-
sa comunidade. 

Entre as principais inspirações que orientaram a criação da 
nova versão, destacamos navegação mais simples, leve e funcional. 
Além disso, atendemos à necessidade de deixá-lo 100% respon-
sivo, adaptando-se automaticamente ao dispositivo do usuário. 

Seguindo essa tendência, lançamos também a primeira versão 
do APP Insper, dedicado aos alunos. Com a ferramenta, eles passa-
ram a ter acesso às plataformas da escola, com informações úteis 
para o dia a dia, como frequência e desempenho nas disciplinas, 
agenda de aulas e eventos, acervo da biblioteca, notícias e artigos. 

One of the school’s changes in 2018 was the redesign of 
our website. With the aim of making the page lighter and 
more modern, we received contributions from students, pro-
fessors, staff, and other members of our community to get 
to the version that is available. 

Among the main inspirations that guided the creation of 
the new version, we highlight simpler, lighter and more func-
tional navigation. Also, we met the need to make it 100% re-
sponsive by automatically adapting to the user’s device. 

Following this trend, we also launched the first version of 
the Insper APP, targeted to students. With the tool, they now 
have access to the school’s platforms, with useful informa-
tion for everyday life, such as attendance and performance 
on courses, schedule of classes and events, Library collec-
tion, news, and articles, among others.  Throughout the year, we organized a series of fairs, panels, and 

round-tables to prepare our students for making good choices in the 
future. Thus, we carried out over 1,000 professional guidance ses-
sions and promoted more than 100 events, which were attended by 
more than 6,900 students

Ao longo do ano, organizamos uma série de feiras, painéis 
e mesas-redondas para preparar nossos alunos a fazer boas 
escolhas profissionais no futuro. Dessa forma, realizamos mais 
de 500 atendimentos individuais para orientação de carreiras e 
promovemos 104 eventos, que contaram com a participação de 
6.900 estudantes.

4.837.618
Acessos ao site insper
Visits to Insper’s website

661.885
Seguidores nas redes sociais
Followers on social networks

7.220
vagas publicadas em nosso Painel de 
Oportunidades Profissionais (POP)
7,200 job openings published in our  
Professional Opportunities Panel (POP).

Setores que mais divulgaram vagas em 2018
Sectors that advertised most jobs in 2018

O Núcleo de Carreiras segue  
com a missão de preparar  
os alunos de todos os cursos em  
seu desenvolvimento profissional, 
atuando como principal hub de 
contato e relacionamento entre  
os alunos e o mercado de trabalho

Our Career Center follows with 
the mission of preparing students 
and supporting their professional 
development, acting as our 
primary contact and relationship 
hub with the labor market 

R$ 4.690
salário inicial após formado

O item outros representa os segmentos de: tecnologia, indústrias, educação, energia, varejo, te-
lecomunicações, serviços, comunicação, direito, logística, construção civil, saúde, entretenimento, 
setor público e esportes

The other item represents the segments of: technology, industries, education, energy, retail, tele-
communications, services, communication, law, logistics, construction, health, entertainment, 
public sector and sports

34%

9%
24%

19%

8%
6%

Mercado Financeiro 
Financial Market
Recrutamento 
Recruitment 
Startups 

Consultoria 
Consulting 
Bens de Consumo 
Consumer Goods
Outros 
Others
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 A área organizou cinco feiras: uma para os alunos de Engenharia, 
com apoio de 20 empresas e 250 participantes; duas para Administração 
e Economia, contando com a participação de 51 empresas parceiras e 1.133 
alunos; e duas para headhunters, tendo a presença de 365 participantes;

 Para apresentar aos alunos diferentes segmentos e perfis profis-
sionais, explorando diversos assuntos e incentivando-os a descobrir onde 
de fato se encaixam, foram realizados seis eventos “Pra Onde Vou?”, com 
a participação de 22 empresas e 155 estudantes; 

 The area organized five fairs: one for Engineering students, with 
the support of 20 companies and 250 attendees; two for Business Ad-
ministration and Economics students, with the participation of 51 partner 
companies and 1,133 students; and two for headhunters, with the pres-
ence of 365 participants. 

 To introduce students to different professional segments and pro-
files, exploring various topics and encouraging students to find out where 
they indeed fit in, six “Pra Onde Vou?”(“Where Should I Go?”) events 
were held, with the participation of 22 companies and 155 students; 

O item outros representa as áreas de: tecnologia da informação, compliance, sustentabilidade, 
processos, pesquisa e desenvolvimento, comunicação, RH, inteligência de mercado, engenharia, 
economia e supplay chain.

The other item represents the areas of: information technology, compliance, sustainability, pro-
cesses, research and development, communication, HR, market intelligence, engineering, eco-
nomics and supplay chain

Internacionalização
Internationalization

Incentivamos nossos alunos a terem uma experiência inter-
nacional para vivenciar outras culturas, aprimorar o currículo e 
buscar o crescimento pessoal. Parte da nossa política de inter-
nacionalização, nosso programa de intercâmbio visa à infusão 
de perspectivas internacionais em todos os aspectos da vida 
acadêmica. 

Nesse sentido, para oferecer aos alunos e professores opor-
tunidades de se engajar em atividades internacionais e promo-
ver o intercâmbio de conhecimento e experiências acadêmicas, 
como pesquisas, seminários e desenvolvimento de novos pro-
gramas, mantemos parcerias com renomadas universidades 
internacionais nas áreas de administração, economia, direito e 
engenharia, em quatro continentes do mundo.

The main mission of our internationalization policy is en-
couraging students to have an international experience so 
that they live in other cultures, improve their career history 
and pursue personal growth. A part of this policy, our interna-
tional exchange program aims at infusing global perspectives 
into all aspects of academic life.

In this sense, in order to offer students and professors op-
portunities to engage in international activities and promote 
the sharing of knowledge and academic experiences, such 
as research projects, seminars, and the development of new 
programs, we maintain partnerships with prominent interna-
tional universities in the fields of administration, economics, 
law, and engineering, on four continents of the world.

Iniciativas com parceiros renomados
Algumas iniciativas realizadas em conjunto com essas mais 

de 80 instituições parceiras tiveram destaque em 2018. Em par-
ceria com a Universidade da Califórnia, em Los Angeles (UCLA 
anderson), oferecemos quatro cursos com temas sugeridos pe-
los próprios alunos: Global Cities, Private Equity in Latin America, 
Marketing in Brazil e Inovação Social na América Latina. A ideia era 
que eles pudessem interagir e trocar experiências.

O curso Inovação Social na América Latina contou, ainda, com a 
parceria da ONG Migraflix, que trouxe para as aulas oito refugiados 
de diferentes países da América Latina, para compartilhar histórias. 
Os alunos tiveram a oportunidade de entrevistá-los para conhecer 
mais sobre suas trajetórias e os motivos que trouxeram ao Brasil.

Os estudantes ainda puderam desenvolver suas habilidades 
de criatividade e empreendedorismo, além de habilidades sociais 
e empatia. Com a conversa com os refugiados, eles perceberam 
que problemas sociais podem ser verdadeiras fontes de inovação.

Initiatives with renowned partners
Some initiatives carried out in conjunction with our more 

than 80 partner institutions were 2018 highlights. In partner-
ship with the University of California, Los Angeles (UCLA), we 
offered four courses based on topics suggested by the stu-
dents themselves: Global Cities, Private Equity in Latin Amer-
ica, Marketing in Brazil, and Social Innovation in Latin America. 
The idea was that they could interact, get to know each other 
and share experiences around topics they chose.

To create the modules, our International Relations area, re-
sponsible for developing the program, surveyed the students 
about the topics that interested them the most and took the 
proposals to UCLA so that, then, we could design the pro-
gram together.

The Social Innovation in Latin America course also included 
a partnership with the NGO Migraflix, which brought to class-
es eight refugees, from different Latin American countries, 
to share their stories and experiences. The students had the 
opportunity to interview them to learn more about their tra-
jectories and the reasons that led them to come to Brazil.

95%
dos empregadores consideram que  
o desempenho dos nossos alunos em 
estágio supera ou atende às expectativas  
do mercado
95% of employers consider that our 
students’ performance in internships 
exceeds or meets market expectations

547
novos estágios, sendo 138 de férias  
e 409 regulares
547 new internships, of which 138 are  
vacation ones, and 409 are regular ones

22
rodas de conversa para Pós-graduação  
e alumni, com 621 participantes
22 Graduate Program students’ and alumni’s 
roundtables, with 621 participants

140
novas empresas parceiras, dentre as 517  
que estão ao nosso lado. As empresas atuam 
divulgando vagas, contratando estagiários 
e participando de eventos e projetos, como 
REP (Resolução Eficaz de Problemas) e PFE 
(Projeto Final de Engenharia)
140 new partner companies, among the 517 
ones that are with us. Companies take part  
by publicizing job openings, hiring interns,  
and participating in events and projects  
such as the REP (Effective Problem-Solving) 
and the PFE (Final Engineering Project).

Segmentos em que nossos alunos  
estão estagiando
Sectors that hired the most interns in 2018

Mercado Financeiro 
Financial Market 
Finanças Corporativas 
Corporate Finance
Comercial/Marketing 
Sales/Marketing
Estratégia/Planejamento 
Strategy/Planning 
Consultoria Estratégica 
Strategic Consulting
Outros 
Others

34%

18%

26%

13%

5% 4%
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Acessibilidade assistida
Accessibility

International Advisory Board
We created the International Advisory Board, which 

counts on the participation of prominent foreign scholars 
with experience in the best business schools in the world 
and aims to guide and evaluate our projects. 

The creation of the International Advisory Board strength-
ens our internalization strategy, under the guidance of spe-
cialists from countries that are role models in education. The 
group’s first face-to-face meeting took place in October, and 
it discussed our plans for the coming years, our structure, 
and how we have made progress in internationalization. 

Led by Michael Perlman (Chairman), who is also a member 
of our Board of Directors, the International Advisory Board 
counts on the participation of seven other members with 
academic experience in countries such as Chile, the United 
States, Israel, New Zealand, Portugal, the United Kingdom, 
and Venezuela. The terms of office are for three years.

International Advisory Board
Criamos o International Advisory Board (Conselho Consultivo 

Internacional), um comitê que conta com a participação de renoma-
dos acadêmicos estrangeiros para orientar e avaliar nossos projetos.

A criação do conselho fortalece nossa estratégia de internacio-
nalização, com a orientação de especialistas de países referenciais 
em educação. A primeira reunião presencial do grupo ocorreu em 
outubro e discutiu os planos para os próximos anos, nossa estru-
tura e como temos avançado na internacionalização.

Liderado por Michael Perlman (Chairman), que também faz 
parte do nosso Conselho Deliberativo, o International Advisory 
Board conta com a participação de outros sete membros com 
experiência acadêmica em países como Reino Unido, Portugal, 
Estados Unidos, Nova Zelândia, Chile, Venezuela, Nova Zelândia 
e Israel. Os mandatos são de três anos.

Michael Edgar Perlman 
Alfonso Gomez Morales
Dominic Houlder
Gary A. Giamartino

Ian O. Williamson
João Amaro de Matos
María Helena Jaén
Moshe Zviran

Membros do Advisory Board
Members of the Advisory Board

Our students were also able to develop their creative and 
entrepreneurial skills, as well as social skills and empathy. 
Through the conversation with refugees, they could see that 
social problems can be real sources of innovation.

Nossa Comissão de Acessibilidade foi criada em 2016, forma-
da por um grupo de dez colaboradores, e nasceu com a missão 
de ouvir e estudar as reais necessidades das pessoas com defi-
ciência, servindo como interface para promover seu bem-estar 
de maneira natural. 

Em 2018, uma das principais conquistas da Comissão foi o 
laudo da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que 
comprova que tanto o nosso prédio quanto o seu entorno, que 
fica sob nossa responsabilidade, estão em conformidade com as 
normas brasileiras de acessibilidade. 

Além disso, outra realização importante para a nossa comuni-
dade foi a construção da ilha de acessibilidade na biblioteca. Fer-
ramentas como impressora em braile, lupa eletrônica e scanner 
conversor de texto em voz são fundamentais para seguirmos com 
os objetivos e missões da Comissão, tornando um espaço de que 
tanto nos orgulhamos cada vez mais acessível a todos. 

Ainda durante o período, além de fazer uma série de ajustes, 
implantações e adaptações em nossos ambientes e atender às 
demandas de diferentes alunos conforme suas necessidades 
específicas, passamos a contar com uma colaboradora fluente 
em Libras (Língua Brasileira de Sinais), que nos ajuda a receber e 
nos comunicar com os deficientes auditivos, garantindo a inclusão 
deste público nos ambientes da escola.

Our Accessibility Commission was created in 2016, formed 
by a group of ten staff members, and was born with the 
mission of listening to and studying the real needs of peo-
ple with disabilities, serving as an interface to promote their 
well-being naturally. 

In 2018, one of the main achievements of the Commission 
was the report of the Brazilian Association of Technical Stan-
dards (ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas), 
which proves that both our building and its surroundings, 
which are under our responsibility, comply with the Brazilian 
standards of accessibility. 

Also, another significant achievement for our community 
was the construction of the accessibility island in the Library.

Tools such as a Braille printer, electronic magnifying glass, 
and a scanner that converts text into a voice are essential if 
we are to follow with the Commission’s objectives and mis-
sions, making it a space of which we are so proud to be in-
creasingly accessible to everyone, without exception. 

Still, during the period, in addition to making a series of 
adjustments, deployments, and adaptations in our environ-
ments and meeting the demands of different students, ac-
cording to their specific needs, we now have a staff member 
fluent in Libras (Brazilian Sign Language, for its acronym in 
Portuguese). She helps us to host and communicate with 
the hearing impaired, ensuring the inclusion of this audience 
in the school environment.
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Lançamento do Centro de  
Regulação e Democracia (CRD)

O Centro de Regulação e Democracia (CRD) foi criado para tra-
tar de temas que envolvem a relação entre o Estado, organizações 
e pessoas, com o desenvolvimento de pesquisas e debates. O 
centro traz um olhar multidisciplinar para os assuntos analisados, 
com abordagens das ciências políticas, direito e economia.

Possibilita a produção de pesquisas entre áreas que têm forte 
correlação e traz um olhar mais abrangente para propor soluções 
a temas essenciais para o país, envolvendo o sistema de repre-
sentação política, o funcionamento das instituições regulatórias 
e a organização do Estado.

The launch of the Center for  
Regulation and Democracy (CRD)

The Center for Regulation and Democracy (CRD) was cre-
ated to deal with issues involving the relationship among 
the central State, organizations, and individuals, with the 
development of research projects and debates. The Center 
brings a multidisciplinary view to the issues analyzed, with 
approaches to political science, law, and economics.

The creation of the CRD enables research production 
among areas that have a strong correlation and brings in a 
broader view in order to propose solutions to issues that are 
essential for the country, involving the system of political 
representation, the functioning of regulatory institutions, and 
the organization of the central State.

Centros de pesquisa e conhecimento
Research and knowledge centers

Seguimos com a nossa missão de gerar e difundir 
conhecimento em diferentes áreas, contribuindo com 
informações relevantes para debates diversos, muitos 
deles voltados à constante melhoria do Brasil

We followed our mission of generating and disseminating 
knowledge in different fields, contributing with information 
to various debates, many of them focused on the constant 
improvement of our country

Center for Business Studies (CENeg)
Contributes to the generation of knowledge and debates in the 

areas of business, organizational practices, and policies aimed 
at increasing productivity and competitiveness in the country. 

We carried out a series of studies and events with part-
ner organizations. One of the most relevant partnerships 

Centro de Estudos em Negócios (CENeg)
Contribui para a geração de conhecimento e debates na área de 

negócios, práticas organizacionais e políticas voltadas ao aumento da 
produtividade e competitividade no país. 

Como destaque em 2018, tivemos a realização de uma série de pes-
quisas e eventos com parceiros. Uma das iniciativas mais relevantes foi 
a que deu origem ao manual que incorpora indicadores de gestão do 
Programa Criança Feliz, do Ministério da Cidadania, desenvolvido com 
apoio do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento).

Também tivemos a 2.ª edição da pesquisa Panorama Mulher: a 
Presença das Mulheres na Liderança das Empresas, com análises da 
realidade de equidade de gênero no Brasil, em parceria com a Talenses.

Centro de Políticas Públicas (CPP)
Realiza pesquisas sobre políticas públicas nas áreas de educação, 

saúde, segurança pública, política e gestão, além de organizar seminá-
rios e debates. Participa do Núcleo Ciência pela Infância, em parceria 
com outras 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. 
Tivemos, também, a realização da Pesquisa de Vitimização na cidade de 
São Paulo e eventos sobre a eficácia dos estados brasileiros, a melhoria 
do aprendizado dos alunos e a conjuntura política e econômica em ano 
de eleições. Foram realizados eventos sobre avaliações de impacto de 
programas de educação emocional e sobre a importância de políticas 
públicas para a redução das desigualdades. Destaca-se, também, a 
participação em eventos sobre o papel do salário mínimo no combate à 
desigualdade e à pobreza e sobre a progressividade dos investimentos 
públicos no ensino superior. 

Center for Public Policy (CPP)
Conducts research on public policy in the fields of edu-

cation, health, public security, politics, and management, 
besides organizing seminars and debates on these topics. 
The Center also participates in the Núcleo Ciência pela In-
fância (Science Center for Childhood), in partnership with 
six other institutions, and has two own centers that develop 
research and debates related to education: The Center for 
Sciences in Education and the Center for Research on Edu-
cational Administration. Among the activities of the CPP in 
2018, we highlight the conduction of the Victimization Sur-
vey in the city of São Paulo and events on the efficiency of 
Brazilian states, on how to improve student learning, and on 
the political and economic conjunctures in an election year. 
Events were also held on impact assessments of emotional 
education programs and on the importance of public policies 
for reducing inequality. Participation in events on the role of 
the minimum wage in combating inequality and poverty and 
on the progressiveness of public investments in higher edu-
cation is also noteworthy. 

Centro de Finanças (CeFi)
Promove debates e estimula a produção acadêmica nas áreas de 

finanças e macroeconomia. Em 2018, realizou eventos sobre mercado 
de trabalho, competição e produtividade no Brasil. Como destaque, 
além dos eventos, produziu três pesquisas acadêmicas, em parceria 
com a Febraban: Effects of Financial Regulation on Bank Risk and Per-
formance: The Basel III Spillover Experiment; Labor Market Effects of a 
Credit Crunch; e Como o BNDES Afeta a Produtividade.

Center for Finance (CeFi)
It promotes debates and stimulates academic production 

in the fields of finance and macroeconomics. In 2018, the CeFi 
held events about the labor market, competition, and produc-
tivity in Brazil. As a highlight, besides the events it produced 
three academic studies, in partnership with Febraban (the 
Brazilian Federation of Banks): Effects of Financial Regulation 
on Bank Risk and Performance: The Basel III Spillover Ex-
periment; Labor Market Effects of a Credit Crunch; and How 
BNDES (the Brazilian Development Bank) affects Productivity.

was the one that gave rise to the manual that incorporates 
management indicators of the Programa Criança Feliz (Hap-
py Child Program), of the Ministry of Citizenship, developed 
with the support of UNDP. We also had the second edition of 
the research Women’s Panorama: The Presence of Women 
in Leadership Positions in Brazilian Companies, with anal-
yses of the reality of gender equity in Brazil, in partnership 
with the Talenses Group.
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Centro de Empreendedorismo (CEMP)

Uma das iniciativas de destaque do CEMP foi o Empreenda, 
competição com o objetivo de fomentar o empreendedorismo e 
a criatividade entre nossos alunos e alumni. Nela, os participantes 
desenvolvem negócios inovadores com reais possibilidades de 
serem implementados, tendo todo o suporte e apoio do centro.

O CEMP foi parceiro do Núcleo de Carreiras na realização da 
primeira Feira de Recrutamento de Startups. Na ocasião, startups 
apresentaram aos alunos as oportunidades tanto para estágios 
regulares quanto para estágios de férias, tirando dúvidas a res-
peito do ecossistema empreendedor.

Eventos como o Tech Ventures Brasileiras e projetos como os 
Programas de Mentoria também se destacaram em 2018, além de 
parcerias com entidades estudantis e startups. Durante o período, 
o CEMP também esteve envolvido com novos cursos, passando 
por Graduação, MBA Executivo e Programas Internacionais. 

Center for Entrepreneurship (CEMP)

One of CEMP’s outstanding initiatives was the Empreen-
da (Be an Entrepreneur), a competition that has as primary 
objective is to foster entrepreneurship and creativity among 
our students and alumni. In it, the participants developed 
innovative businesses with real possibilities of being imple-
mented, having all the assistance and support of the Center.

CEMP was also a partner of the Career Center in holding 
the first Startup Career Fair. At the time, startups present-
ed students with opportunities for both regular and vacation 
internships, answering questions about the entrepreneurial 
ecosystem.

Events such as the Tech Ventures Brasileiras (Brazilian Tech 
Ventures) and projects such as Mentoring Programs also 
stood out in 2018, in addition to partnerships with student 
entities, startups, and other entities. During the period, CEMP 
was also involved in new programs, including Undergraduate, 
Executive MBA and International Partnerships ones. 

Em 2018, o Insper Conhecimento foi marcado por uma re-
formulação. Com as mudanças, o portal passou a priorizar as 
produções acadêmicas, oferecendo infográficos e análises, fa-
cilitando o acesso do leitor às pesquisas relevantes e de impacto 
à sociedade. 

Com a mudança editorial, o Insper Conhecimento deixou de 
ser apenas uma vitrine do que nossos pesquisadores produ-
zem para prestar um serviço mais amplo. Para isso, buscamos 
no mercado profissionais especializados em análise de dados ou 
com experiência em pesquisa científica, aptos a traduzir a lingua-
gem acadêmica para o jornalismo e a fazer a leitura dos dados, 
transformando as informações em infográficos.

Insper Conhecimento

For Insper Conhecimento (Insper Knowledge), the year 
2018 was marked by a reformulation. With the changes, the 
portal began to prioritize academic productions, offering in-
fographics and analyses and facilitating the reader’s access 
to research that is relevant and impacts society. 

With the editorial change, Insper Conhecimento is no lon-
ger just a showcase of what our researchers produce, but a 
broader service. To this end, we seek in the market profes-
sionals specializing in data analysis or with experience in 
scientific research, able to translate the academic language 
for journalism and to read the data, transforming the infor-
mation into infographics.

Cátedra Ruth Cardoso

Em 2018, tivemos o lançamento da Cátedra Ruth Cardoso, 
liderada pelo professor Naercio Menezes, que integra as ativida-
des do Centro de Políticas Públicas (CPP), substituindo a Cátedra 
Instituto Futuro Brasil (IFB).

A iniciativa é fruto de uma doação da Haddad Foundation e 
homenageia a antropóloga, pesquisadora e ex-primeira-dama do 
Brasil, Ruth Cardoso, por sua contribuição na agenda social do país.

A Cátedra Ruth Cardoso se dedica a pesquisas sobre políticas 
públicas com foco na igualdade de oportunidades, com atenção 
para primeira infância e educação básica, além de atuar na análise 
dos índices de violência e de aumento de produtividade. 

A ideia é poder trabalhar no desenvolvimento de pesquisas 
acadêmicas com base em dados e na avaliação dos programas 
sociais e dos impactos das políticas públicas para o crescimento 
do Brasil com justiça social.

Ruth Cardoso Chair 

In 2018, we had the launch of the Ruth Cardoso Chair, led 
by Professor Naercio Menezes, which is part of the activities 
of the Center for Public Policy (CPP), replacing the Instituto 
Futuro Brasil (IFB) Chair. 

The initiative is the result of a donation from Haddad Foun-
dation and honors the anthropologist, researcher, and for-
mer first lady of Brazil Ruth Cardoso for her contribution to 
the country’s social agenda.

The Ruth Cardoso Chair is dedicated to research on public 
policy focused on equal opportunities, with attention to ear-
ly childhood and primary education, besides working on the 
analysis of the rates of violence and productivity growth. 

The idea is to be able to work on the development of ac-
ademic research based on data and the evaluation of social 
programs and the impact of public policy on Brazil’s growth 
with social justice.

Cátedras
Endowed Chairs

Cátedra Chafi Haddad 
de Administração
Chafi Haddad 
Chair in Business 
Administration

Cátedra Insper  
e Palavra Aberta
Insper and Palavra 
Aberta Chair

Cátedra  
Ruth Cardoso
Ruth Cardoso Chair

Cátedra Instituto 
Ayrton Senna
Instituto Ayrton 
Senna Chair

Cátedra Instituto 
Unibanco
Unibanco Institute 
Chair
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Nossos docentes Hedibert Lopes, San-
dro Cabral e Sérgio Lazzarini levaram a nos-
sa produção acadêmica para as páginas de 
duas das mais conceituadas revistas cien-
tíficas do mundo: The American Economic 
Review e a Organization Science. Com arti-
gos sobre modelos econômicos e Parcerias 
Público Privadas (PPPs), fomos reconheci-
dos e reforçamos nosso com o incentivo às 
pesquisas e a sua valorização.

Hedibert Lopes assina o estudo Walk on 
the Wild Side: Multiplicative Sunspots and 
Temporarily Unstable Paths, em coautoria 
com Guido Ascari e Paolo Bonomolo. O artigo 
será publicado na The American Economic 
Review, uma das mais respeitadas revistas 
científicas de economia.

Sandro Cabral e Sérgio Lazzarini, em par-
ceria com os pesquisadores Bertrand Quelin 
e Ilke Kivleniece, terão o estudo The Private 
Scope in Public-Private Collaborations: An 
Institutional and Capability-Based Perspective 
publicado na Organization Science, referência 
acadêmica internacional nas áreas de estraté-
gia, gestão e teoria organizacional.

Em 2018, o prêmio George Stigler de 
Excelência em Pesquisa destacou estudos 
aplicados à área de Administração. A inicia-
tiva avalia anualmente pesquisas e artigos 
publicados por nossos professores em re-
vistas especializadas no Brasil e no exterior. 
Na última edição, os professores Sandro 
Cabral, Sérgio Firpo e Danny Claro foram os 
vencedores.

Cabral e Firpo compartilharam o primeiro 
lugar na premiação. Cabral destacou-se com 
o artigo Reconciling Conflicting Policy Objec-
tives in Public Contracting: The Enabling Role 
of Capabilities, publicado pelo Journal of Ma-
nagement Studies.

O estudo premiado de Sérgio Firpo, 
Measurement Errors in Quantile Regres-
sion Models, foi realizado em coautoria com 
Antonio F. Galvão e Suyong Song. Publicado 
pela Journal of Econometrics.

Em segundo lugar, foi reconhecido o tra-
balho do professor Danny Claro, produzido 
em co-autoria com Wagner Kamakura. O 
estudo foi batizado de Modelo de Fronteira 
Estocástica de Extensão de Fatores Multi-
variáveis e publicado no Journal of Retailing.

Our lecturers Hedibert Lopes, Sandro 
Cabral, and Sérgio Lazzarini led our aca-
demic production to the pages of two of 
the most renowned scientific journals in 
the world: The American Economic Review 
and Organization Science. With papers 
on economic models and Public-Private 
Partnerships (PPPs), we were once again 
recognized by international academia and 
reinforced our commitment to encouraging 
research and its appreciation.

Hedibert Lopes signs the study Walk on 
the Wild Side: Multiplicative Sunspots and 
Temporarily Unstable Paths, in co-author-
ship with Guido Ascari and Paolo Bonomo-
lo. The article will be published in The Amer-
ican Economic Review, one of the most 
respected scientific journals in economics.

Sandro Cabral and Sérgio Lazzarini, in 
partnership with the researchers Bertrand 
Quélin and Ilze Kivleniece, will have the 
study The Private Scope in Public-Private 
Collaborations: An Institutional and Capa-
bility-Based Perspective published in Orga-
nization Science, an international academic 
reference in the areas of strategy, manage-
ment, and organizational theory.

In 2018, the George Stigler Award for 
Excellence in Research highlighted applied 
studies in the field of administration. The 
initiative annually evaluates research and 
articles published by our professors in spe-
cialized journals, in Brazil and abroad. In the 
last edition, professors Sandro Cabral, Ser-
gio Firpo, and Danny Claro were the winners.

Cabral and Firpo shared first place in the 

awards. Cabral stood out with the article 
Reconciling Conflicting Policy Objectives in 
Public Contracting: The Enabling Role of Ca-
pabilities, published by the Journal of Man-
agement Studies.

Sergio Firpo’s award-winning study, 
Measurement Errors in Quantile Regres-
sion Models, was co-authored with Antonio 
F. Galvão and Suyong Song. Published by 
the Journal of Econometrics.

Secondly, the work of Professor Dan-
ny Claro, produced in co-authorship with 
Wagner Kamakura. The study was named 
Model for Multivariate Stochastic Frontier 
Regression and publicized in the article 
Identifying Sales Performance Gaps with 
Internal Benchmarking, published in the 
Journal of Retailing.

Publicações relevantes

Relevant publications 

Pesquisa
Research

Reconhecimentos públicos 

Foram diversas as premiações que encheram a nossa co-
munidade de orgulho em 2018. O coordenador do Centro de 
Políticas Públicas, Naercio Menezes Filho, foi reconhecido pela 
Ordem Nacional do Mérito Científico, uma das mais importantes 
da área acadêmica do país, por sua contribuição para a área de 
ciências sociais.

Ele foi admitido como comendador por seu trabalho e sua 
pesquisa relacionados à distribuição de renda, educação e em-
prego. Menezes Filho é o segundo docente do Insper a ganhar a 
condecoração. Em 2005, Ricardo Paes de Barros, economista e 
titular da cátedra Instituto Ayrton Senna, também recebeu o título.

andrea Minardi, professora de finanças, foi reconhecida pelo 
The Wall Street Journal, uma das principais publicações especia-
lizadas em economia do mundo, por sua contribuição na área de 
private equity. Em sua terceira edição, a série Women to Watch 
(Mulheres a Observar) destaca a contribuição das profissionais 
mulheres para o mercado de finanças, tanto na área acadêmica 
quanto na indústria.

Carolina da Costa, nossa vice-presidente de Graduação, foi 
reconhecida como alumna de impacto pela faculdade americana 
Rutgers Graduate School of Education, por sua contribuição à 
educação por meio do Insper. Com outros cinco alumni, ela foi 
destaque no Relatório Anual 2017 da Rutgers.

As honrarias seguiram com Claudio Haddad, presidente do 
nosso Conselho Deliberativo, que recebeu a mais alta homenagem 
dedicada aos alumni de Harvard Business School. O Alumni Achie-
vement Award elege, há 50 anos, reconhece os ex-alunos que 
contribuíram significativamente para suas empresas e comunida-
des, mantendo o mais alto padrão e valores em tudo o que fazem.

Award-winning professors 

Several awards filled our community with pride in 2018. 
The coordinator of the Center for Public Policy, Naercio 
Menezes Filho, was recognized with the Ordem Nacional do 
Mérito Científico (National Order of Scientific Merit), one of 
the most important honors in Brazilian academia, for his con-
tribution to the area of social sciences.

He was admitted as a commander for his work and re-
search related to income distribution, education, and em-
ployment. Menezes Filho is the second Insper professor to 
receive the decoration. In 2005, Ricardo Paes de Barros, who 
is an economist and the holder of the Ayrton Senna Institute 
chair, also received the title.

andrea Minardi, professor of Finance, was recognized by 
The Wall Street Journal, one of the world’s leading publica-
tions specializing in economics, for her contribution to the 
area of private equity. In its third edition, the publication’s 
Women to Watch series highlights the contribution of wom-
en professionals to the finance market, both in academia and 
industry.

Carolina da Costa, our dean of Undergraduate Programs, 
was recognized as an alumna of impact by Rutgers Gradu-
ate School of Education, for her contribution to education 
through Insper. With five other alumni, she was featured in 
Rutgers’ Annual Report 2017.

The honors followed with Claudio Haddad, our chairman 
of the Board, who received the highest honor conferred to 
Harvard Business School alumni. For 50 years, the Alumni 
Achievement Award has been selecting alumni who have 
contributed significantly to their companies and communi-
ties, maintaining the highest standards and values in every-
thing they do.

Total de publicações
Total of publications 104

Artigos em periódicos 
(peer-review) - publicados
Papers published in (peer-
reviewed) journals

44
Capítulos de livros
Book chapters

19
Livros
Books
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Periódicos Nacionais (peer-review) | National journals (peer-review)

Produção Nacional

Investimentos1

Investments1

Professor | Teacher Descrição | Description

Adriana Bruscato Bortoluzzo Desempenho de empresas diversificadas: evidências da indústria de transporte aéreo dos 
Estados Unidos.
RAC. Revista de Administração Contemporânea

Adriana Bruscato Bortoluzzo The influence of customer value on word of mouth: a study of a financial services  
company in Brazil. 
RBGN-Revista brasileira de gestão de negócios

Adrian Kemmer Cernev Beblue: mobile payment aplicado ao cashback.
GV Casos

Adriana Bruscato Bortoluzzo Comparação do desempenho de carteiras utilizando os métodos paridade de risco, mínima 
variância e equal weighting: um estudo no mercado brasileiro em períodos pré, durante e 
pós a crise de 2008.
Revista Evidenciação Contábil & Finanças

andré Duarte Transformação Digital: perspectiva brasileira e busca da maturidade digital. 
Dom (Fundação Dom Cabral)

Bianca Margarita Damin Tavolari As ocupações de escolas públicas em são paulo (2015-2016): entre a posse e o direito à 
manifestação.
Novos estudos Cebrap (Impresso)

Bianca Margarita Damin Tavolari Entrevista com o professor José Eduardo Faria (Parte I).
Capa - Revista brasileira de sociologia do direito

Danny Pimentel Claro The influence of customer value on word of mouth: a study of a financial services  
company in Brazil.
Revista Brasileira De Gestão De Negócios (São Paulo. Impresso)

Edélcio Koitiro Nisiyama Diversidade do conselho de administração e a estrutura de capital.
RAE (Impresso)

Edélcio Koitiro Nisiyama Use of management reports and performance of sales managers in an insurance company.
Revista Contabilidade & Finanças (Impresso)

Edvalter Becker Holz Somos burocráticos e evolucionários.
GV Executivo

Érica Diniz Autonomia da vontade, responsabilidade civil e monopólio no seguro obrigatório automo-
tor no Brasil e na União Europeia.
Revista brasileira de direito civil

Erik Frederico Oioli Sandboxes e regulação de inovação financeira disruptiva por meio de fintechs.
Revista de direito das sociedades e dos valores mobiliários

Evandro Fernandes de Pontes Comentários ao caso ‘Visanet-BB’.
Revista de direito das sociedades e dos valores mobiliários

Fabio Viard de Campos da Silva Tescari Visão relacional: desafios futuros para uma expectativa não confirmada.
Revista brasileira de gestão de negócios (São Paulo. impresso)

Farah Diba Mary Anni Abrantes Braga Digital payment means: the Brazilian reality.
Revista de administração de Roraima - RARR

Giuliana Isabella Envolvimento e percepção dos consumidores em relação a marcas reposicionadas.
REA Revista de administração da UFSM

Giuliana Isabella The impact of global perceived quality on the behaviour of automobile?s consumers.
Remark. Revista brasileira de marketing

Glaucya Maria Vicente Madazio Greco Identificação de aspectos comunicativos na locução de repórteres de televisão.
Distúrbios da comunicação

Guilherme Fowler de Avila Monteiro Resources and market definition: rethinking the -hypothetical monopolist- from a resour-
ce-based perspective.

João Paulo Bachur A prática da teoria.
Sociologia Antropologia

Joelson Oliveira Sampaio Pedidos de recuperação judicial no Brasil: uma explicação com variáveis econômicas.
Revista brasileira de finanças (Impresso)

Joelson Oliveira Sampaio Impacto dos fundos de private equity e venture capital no desempenho operacional e 
financeiro pós ipo nas empresas brasileiras investidas.
Bbr. Brazilian Business Review (Edição Em Português. Online)

José Carlos Tiomatsu Oyadomari Use of management reports and performance of sales managers in an insurance company.
Revista Contabilidade & Finanças (Impresso)

José Carlos Tiomatsu Oyadomari Criação de conhecimento: um estudo com profissionais de controladoria e operações.
Revista contemporânea de contabilidade

Professor | Teacher Descrição | Description
Produção Acadêmica
Academic Production
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José Carlos Tiomatsu Oyadomari Relação entre reservas orçamentárias e orientação de valor social.
Revista da Faculdade de Administração e Economia - REFAE

José Carlos Tiomatsu Oyadomari Governança corporativa em empresas com cultura familiar do setor cerâmico.
RGC - Revista de Governança Corporativa

José Renato de Moraes Salles Coaching ou psicoterapia para executivos?
GV Executivo

José Renato de Moraes Salles O desafio da mudança cultural.
GV Executivo

Klenio Barbosa Poder de mercado e nível de competição no mercado de empréstimo bancário brasileiro.
Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro)

Leonardo Fabris Lugoboni Aplicação do custo-meta como ferramenta de apoio no desenvolvimento de novos produ-
tos: um estudo de caso em indústria de laticínios.
ABCustos (São Leopoldo, RS)

Leonardo Fabris Lugoboni A influência da gestão familiar na avaliação de desempenho organizacional.
Pretexto (Belo Horizonte. Online)

Leonardo Fabris Lugoboni A Relação entre indicadores de desempenho e a construção orçamentaria em hotéis 
brasileiros. 
Revista Cientifica Hermes

Leonardo Fabris Lugoboni Indicadores de desempenho como ferramenta de gestão no terceiro setor: um caso práti-
co aplicado a um sindicato patronal.
RACE - Revista de Administração, Contabilidade e Economia

Leonardo Fabris Lugoboni Aspectos de governança corporativa nos relatórios de administração de instituições 
financeiras.
Revista Eniac Pesquisa

Leonardo Fabris Lugoboni Alinhamento estratégico entre planejamento estratégico e sistema de informação geren-
cial, em empresas do terceiro setor com atividade hoteleira.
Podium Sport, Leisure and Tourism Review

Leonardo Fabris Lugoboni Planejamento previdenciário.
Revista Brasileira de Previdência

Leonardo Fabris Lugoboni Investimento socialmente responsável.
Revista Metropolitana de Sustentabilidade

Leonardo Fabris Lugoboni Função de compliance em instituições privadas de ensino superior.
Revista Metropolitana de Governança Corporativa

Leonardo Fabris Lugoboni A presença da sustentabilidade na formação do administrador em universidades públicas.
CAFI - Contabilidade, Atuária, Finanças & Informação

Lucia de Fátima Martins Guilhoto The effects of country-of-origin on the service sector: a multidimensional approach.
RAM. Revista de Administração Mackenzie (Online)

Luciana Campos Lima As diferenças entre o modelo e as competências da parceria estratégica entre a gestão de 
recursos humanos e os gestores de linha em empresas nacionais e multinacionais.
Internext (São Paulo)

Luciana Campos Lima Evidências da adaptação de profissionais de secretariado ao trabalho virtual.
Revista De Gestão E Secretariado

Luis Fernando Peffi Ferreira Análise técnica da produção do biodiesel a partir do óleo de fritura residual.
The Journal of Engineering and Exact Sciences

Mara Suzana Behlau Identificação de aspectos comunicativos na locução de repórteres de televisão.
Distúrbios da Comunicação

Mara Suzana Behlau Vozes de crianças infectadas pelo HIV.
Codas

Marcelo Barbaresco Shopping Center: crítica da essência e a liberdade de contratar enquanto concreção do 
princípio constitucional da livre iniciativa.
Revista de Direito Imobiliário

Naercio Aquino Menezes Filho Uma Avaliação dos impactos macroeconômicos e sociais de programas de transferência 
de renda nos municípios brasileiros.
Revista Brasileira de Economia (Impresso)

Otto Nogami Século XXI: Início da desglobalização?
Discussion Paper ESPM

Paulo Furquim de Azevedo Poder de mercado e nível de competição no mercado de empréstimo bancário brasileiro.
Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro)

Paulo Furquim de Azevedo Government appointment discretion and judicial independence: preference and opportu-
nistic effects on Brazilian courts.
Economic Analysis of Law Review

Ricardo Goulart Serra Determinação do valor residual da Natura S.A.
Revista Ciências Administrativas (Unifor)

Ricardo Goulart Serra Comparação do risco-retorno do IFIX com IBOVESPA, IDIV, SMLL e IMOB.
High Frequency Trading – Resenha da Bolsa

Rinaldo Artes Application of bayesian additive regression trees in the development of credit scoring 
models in Brazil.
Produção : Uma publicação da Associação Brasileira de Engenharia de Produção

Professor | Teacher Descrição | Description Professor | Teacher Descrição | Description
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Rinaldo Artes Mortalidade de empresas: o impacto do capital humano, capital social, práticas gerenciais e 
gênero do empreendedor.
RAC - Revista de Administração Contemporânea

Sandro Cabral Authors, Reviwers, and Editors: The Tripod of the Reviewing Process of Scientific Articles.
RAE (Impresso)

Sandro Cabral Organizações & Sociedade: sobrevivência e consolidação de um periódico científico no Brasil.
Cadernos ebape.br (FGV)

Sandro Cabral Para além dos preços contratados: fatores determinantes da celeridade nas entregas de 
compras públicas eletrônicas.
Revista de Administracao Pública

Sandro Cabral Efeitos das competências no desempenho de contratos de serviços no setor público.
RAC - Revista de Administração Contemporânea

Sergio Giovanetti Lazzarini Sobrevivência de empresas nascentes: influência do capital humano, social, práticas 
gerenciais, gênero.
RAC - Revista de Administração Contemporânea

Sergio Giovanetti Lazzarini The measurement of social impact and opportunities for research in business administra-
tion.
Rausp-E (São Paulo)

Tatiana Iwai Explaining transgressions with moral disengagement strategies and their effects on trust 
repair.
BAR. Brazilian Administration Review

Tatiana Terabayashi Melhado Comparação do desempenho de carteiras utilizando ds métodos paridade de risco, mínima 
variância e equal weighting: um estudo no mercado brasileiro em períodos pré, durante e 
pós a crise de 2008.
Revista Evidenciação Contábil & Finanças

Victor Cussiol Macul Sistema de medição de desempenho na graduação em engenharia: aplicação em um 
curso de engenharia de produção.
Grad - Revista de Graduação da USP

Vinicius Picanco Rodrigues Creative thinking and entrepreneurial behavior among K-12 teachers: a predictive study.
Psico (Pucrs. Online)

Professor | Teacher Descrição | Description Capítulo de livro | Book chapter

Professor | Teacher Descrição | Description

Bianca Margarita Damin Tavolari Antitruste e contratos: a funcionalização da interpretação. 
Evolução do Antitruste no Brasil
Singular 

Bianca Margarita Damin Tavolari As ocupações de escolas públicas em São Paulo (2015-2016): disputas entre o direito à 
manifestação e o direito de posse. 
Propriedades em transformação: abordagens multidisciplinares sobre a propriedade no 
Brasil
Blucher 

Carlos Alberto Furtado de Melo Política e Economia: para compreender e não se perder
Planejamento financeiro pessoal e gestão do patrimônio
Editora Manole

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

João Manoel Pinho de Mello Tamanho do distrito e eleitoral e corrupção: para além do lobby, os custos de campanha
lobby desvendado: democracia, políticas públicas e corrupção no Brasil contemporâneo
Record

João Manoel Pinho de Mello Quantificação da vantagem auferida em cartéis: uma referência para as multas do órgão 
de enforcement em defesa da concorrência. 
A revolução antitruste no Brasil: a era dos cartéis
Singular

João Manoel Pinho de Mello O cartel dos gases medicinais: análise econômica e cômputo de sobrepreço
A revolução antitruste no Brasil: a era dos cartéis
Singular

João Paulo Bachur Capitalismo e diferenciação funcional: rupturas e continuidades entre Marx e Luhmann
Teoria crítica dos sistemas? Crítica, teoria social e direito
Fi

José Alberto Oliveira Macedo Impressão 3D e a tributação no consumo no Brasil
Tributação da economia digital
RT
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José Alberto Oliveira Macedo Licenciamento de software e software as a service (SAAS)
A impossibilidade do avanço do conceito constitucional de mercadoria como bem imateri-
al e suas implicações na incidência do ISS, do ICMS e dos tributos federais
tributação de bens digitais: a disputa tributária entre estados e municípios. Notas sobre o 
Convênio ICMS 106/2017 e outras normas relevantes
InHouse

José Alberto Oliveira Macedo Tributação de atividades de streaming de áudio e vídeo. Guerra fiscal entre ISS e ICMS. 
Tributação da economia digital
Desafios no Brasil, experiência internacional e novas perspectivas
Saraiva

José Romeu Garcia Do Amaral O papel do administrador judicial nas recuperações judicias das companhias abertas
revista de direito das sociedades e dos valores mobiliários
Almedina Brasil

Kleber Luiz Zanchim Saneamento e contratos de programa: o “início”, o “fim” e o “meio”
tratado sobre o marco regulatório do saneamento básico no direito brasileiro
Contracorrente

Kleber Luiz Zanchim Titularidade de terras rurais por empresas de capital estrangeiro e função social da pro-
priedade
Transformações no direito privado nos 30 anos da constituição: estudos em homenagem 
a Luiz Edson Fachin
Fórum

Luciano Pereira Soares Estereoscopia
Introdução a realidade virtual e aumentada
SBC

Luciano Silva Introdução a realidade virtual e aumentada
Holografia
Porto Alegre

Mara Suzana Behlau Abordagem fonoaudiológica nas disfonias
Tratado de otorrinolaringologia
Elsevier

Marcelo Barbaresco A regulação da aquisição e do arrendamento de imóveis rurais por estrangeiro: a visão do 
direito econômico e da superação do subdesenvolvimento
Direitos Sociais e Políticas Públicas: construindo o saber jurídico na redução das desigual-
dades
Boreal

Marcelo Barbaresco O empirismo das estruturas da aquisição de imóveis rurais por estrangeiros sob a ótica da 
política pública da soberania
Poder Econômico e Estado - Ingerências e Limites do Estado
Ágora21

Marcelo Hashimoto Arquitetura e design
Introdução a realidade virtual e aumentada
SBC

Marco Antonio Cesar Bonomo Informação, nível de inflação e dinâmica inflacionária
da belíndia ao real: ensaios em homenagem a Edmar Bacha
Civilização Brasileira

Marco Antonio Cesar Bonomo Crédito direcionado e financiamento do desenvolvimento
desafios da nação
iPEA

Marina Pinhao Coelho Araujo Das Penas - Cap.II - da Contaminação das Penas.
Código Penal Comentado.
Saraiva

Otto Nogami Cenário e expectativas econômicas
Planejamento Financeiro Pessoal e Gestão do Patrimônio
Editora Manole

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

Ricardo Dias de Oliveira Brito Crédito direcionado e financiamento do desenvolvimento
Desafios da nação
IPEA

Ricardo Dias de Oliveira Brito Será que o brasileiro está poupando o suficiente para se aposentar?
Planejamento financeiro pessoal e gestão do patrimônio,
Editora Manole

Rinaldo Artes Censo, perfil demográfico e condições de vida na cidade de São Paulo
População de rua
Juruá Editora

Rodrigo Fernandes Rebouças Princípios, cláusulas gerais e interpretação da parte geral do código civil de 2002. lumen 
Juris

Sérgio Giovanetti Lazzarini Crédito direcionado e financiamento do desenvolvimento
Desafios da Nação
IPEA

Sérgio Giovanetti Lazzarini O Leviatã nos negócios no Brasil: práticas passadas, mudanças futuras
Lobby desvendado: democracia, políticas públicas e corrupção no Brasil contemporâneo
Record

Professor | Teacher Descrição | Description Professor | Teacher Descrição | Description
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Vicente Bagnoli A efetividade do compliance concorrencial para o combate à corrupção
Governança, compliance e cidadania
Revista dos Tribunais

Vicente Bagnoli Compliance concorrencial
Direito concorrencial: avanços e perspectivas
Prismas

Vicente Bagnoli Concorrência na era digital.
A concorrência em análise: reflexões dos membros da CECORE/OAB-SP
Scortecci

Vicente Bagnoli Concorrência na era do big data
Evolução do antitruste no Brasil
Singular

Vicente Bagnoli The definition of the relevant market, verticalization and abuse of dominant position in the 
Era of Big Data
Concorrência e inovação: anais do congresso internacional para a promoção de debates 
acerca do direito da concorrência e inovação tecnológica diante da realidade e desafios da 
economia digital
scortecci 

Vicente Bagnoli Controle concorrencial sobre operações societárias: poder de decisão e poder de inter-
ferência no mercado
A concorrência em análise: reflexões dos membros da CECORE/OAB-SP
Scortecci 

Victor Cussiol Macul Um novo conceito para a cadeira de bordo
Tecnologia assistiva: desenvolvimento e aplicação
canal6 editora

Vinicius de Braganca Muller e Oliveira Porto Alegre (RS): dos eucaliptos ao beira rio
Os estádios e arenas do futebol brasileiro e o legado da Copa do Mundo 2014: o padrão 
FIFA, o consumidor do esporte e o entretenimento
OJM Editorial

Yeung Luk Tai 100 anos da revolução russa e o comunismo chinês: quais as lições aprendidas?
Conhecimento e coordenação social - Série fundamentos da liberdade
Instituto Atlantos

Yeung Luk Tai Análise econômica do direito antitruste
Direito concorrencial: avanços e perspectivas
Editora Prismas

Professor | Teacher Descrição | Description

Professor | Teacher Descrição | Description

Leonel Molero Pereira Derivativos ? Negociação e precificação.
Saint Paul

andré Camargo Aspectos jurídicos do ambiente empresarial brasileiro.
Almedina Brasil

andreia Cristina Bezerra Casquet Relação entre poder político e aporte econômico.
Quartier Latin

Daniel Guzzo da Costa Economia circular: oportunidades e desafios para a indústria brasileira.
Confederação Nacional da Indústria

Edélcio Koitiro Nisiyama Contabilidade gerencial: ferramentas para melhoria de desempenho empresarial.
Atlas

Eric Barreto de Oliveira Contabilidade de instrumentos financeiros: IFRS 9/ CPC 48.
Atlas

Fabrício Favero Responsabilidade civil dos auditores independentes: uma análise da sua função e critérios 
para sua responsabilização.
Almedina Brasil

Irineu Gustavo Nogueira Gianesi Planejamento, programação e controle da produção - MRP II/ERP: conceitos, uso e im-
plantação.
Atlas

Irineu Gustavo Nogueira Gianesi Administração estratégica de serviços: operações para a satisfação do cliente.
Atlas

José Carlos Tiomatsu Oyadomari Contabilidade gerencial.
Atlas

Rodrigo Brunelli Machado Manual de preço de transferência, BEPS, Brasil e OCDE
Quartier Latin

Rodrigo Brunelli Machado Tributação da economia digital.
Saraiva

Rodrigo Brunelli Machado ICMS temas fundamentais.
Quartier Latin

Rodrigo Fernandes Rebouças O patrimônio no direito privado.
Lex Magister

Rodrigo Fernandes Rebouças Contratos Eletrônicos: formação e validade - aplicações práticas.
Almedina

Livros | Books
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Periódicos Internacionais (peer-review) | International journals (peer-review)

Produção Internacional

Professor | Teacher Descrição | Description

Adalto Barbaceia Gonçalves Trade credit and product market power during a financial crisis.
Journal of Corporate Finance (Amsterdam. Print)

Adriana Bruscato Bortoluzzo Different ethnic background is associated with distinct clinical profiles in the spondyloar-
thritides in the north and south of Brazil.
Clinical Rheumatology

Alex Camilli Bottene Development of a patterning system for vitrified CBN wheels based on modal analysis.
Cirp Annals - Manufacturing Technology

Andrew Toshiaki Nakayama Kurauchi An investigation of the distribution of gaze estimation errors in head mounted gaze track-
ers using polynomial functions.
Journal of Eye Movement Research

Bianca Margarita Damin Tavolari Book review: Transgressive citizenship and the struggle for social justice: the right to the 
city in São Paulo.
Urban Studies (Harlow. Print)

Bianca Margarita Damin Tavolari Juridification.
Krisis

Camila Fernanda de Paula Oliveira Novel Improvement in processing of polymer nanocomposite based on 2D materials as 
fillers.
Express Polymer Letters

Rodrigo Fernandes Rebouças Estudos aplicados de direito empresarial: contratos.
Almedina

Vicente Bagnoli Concorrência e Inovação: anais do congresso internacional para a promoção de debates 
acerca do direito da concorrência e inovação tecnológica diante da realidade e desafios da 
economia digital.
Scortecci

Vicente Bagnoli Tratado de direito empresarial, coord. Modesto Carvalhosa - direito concorrencial
Revista dos tribunais

Vinícius de Bragança Müller e Oliveira Educação básica, financiamento e autonomia regional: Pernambuco, São Paulo e Rio 
Grande do Sul, 1850-1930.
Alameda

Carla Sofia Dias Moreira Ramos When channel conflict positively affect performance: evidence from ict supplier-reseller 
relationship.
The Journal of Business & Industrial Marketing

Carla Sofia Dias Moreira Ramos Sales intrafirm networks and the performance impact of sales cross-functional collabora-
tion with marketing and customer service.
Journal of Personal Selling and Sales Management

Danny Pimentel Claro Sales Intrafirm networks and the performance impact of sales cross-functional collabora-
tion with marketing and customer service.
Journal of Personal Selling and Sales Management

Gisele Walczak Galilea The Queen Bee: a myth? the effect of top-level female leadership on subordinate females
The Leadership Quarterly

Edvalter Becker Holz Towards social reflexivity: relational learning and academic rationality.
Qualitative Research In Organizations and Management

Gabriel Couto Mantese Agent-Based simulation to evaluate and categorize industrial symbiosis indicators.
Journal of Cleaner Production

Gabriel Couto Mantese The industrial symbiosis in the product development: an approach through the DFIS.
Procedia Manufacturing

Gustavo Pollettini Marcos Development of a patterning system for vitrified cbn wheels based on modal analysis.
Cirp Annals - Manufacturing Technology

Hedibert Freitas Lopes On the long run volatility of stocks.
Journal of The American Statistical Association

Hedibert Freitas Lopes Sequential bayesian learning for stochastic volatility with variance-gamma jumps in 
returns.
Applied Stochastic Models In Business and Industry

José Carlos Tiomatsu Oyadomari Flexible budgeting influence on organizational inertia and flexibility.
International Journal of Operations & Production Management

João Manoel Pinho de Mello Electoral rules, political competition and fiscal expenditures: regression discontinuity 
evidence from Brazilian municipalities.
Journal of Development Studies

José Heleno Faro Financial market structures revealed by pricing rules: efficient complete markets are 
prevalent.
Journal of Economic Theory (Print)

Klenio de Souza Barbosa Falência bancária e capital regulatório: evidência para o Brasil.
Revista Brasileira de Economia - RBE

Leandro Poloni Dantas A novel processor architecture with a hardware microkernel to improve the performance 
of task-based systems.
Ieee Embedded Systems Letters

Professor | Teacher Descrição | Description
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Leonidas Sandoval Junior Correlations and flow of information between The New York Times and stock markets.
Physica. A (Print)

Lie Pablo Grala Pinto Tracking control for high performance motion of a hydraulic infinite linear actuator.
Ieee/Asme Transactions on Mechatronics

Lucas Martins Novaes Disloyal brokers and weak parties.
American Journal of Political Science

Marcelo Rodrigues Dos Santos On the determinants of slum formation.
Economic Journal

Marcelo Rodrigues dos Santos Age-dependent taxes with human capital formation.
International Economic Review (Philadelphia)

Paulo Furquim De Azevedo Is privatization of sanitation services good for health?
Utilities Policy

Renan Gomes De Pieri Electoral rules, political competition and fiscal expenditures: regression discontinuity 
evidence from Brazilian municipalities.
The Journal of Development Studies

Renan Gomes De Pieri The labor market in Brazil, 2001-2015.
Iza World of Labor

Ricardo Goulart Serra Cross-border branching in the latin american banking sector.
International Journal of Bank Marketing

Ricardo Goulart Serra Cross-classified multilevel determinants of firm? Sales growth In Latin America.
International Journal of Emerging Markets

Ricardo Goulart Serra An application of hierarchical linear models to analyse Brazilian financial betas.
International Journal of Multivariate Data Analysis

Sandro Cabral Civic festivals and collaborative governance.
International Review of Administrative Sciences

Sandro Cabral Accountability mechanisms in public services: activating new dynamics in a prison system.
International Public Management Journal

Sérgio Lazzarini State ownership reinvented? explaining performance differences between state-owned 
and private firms.
Corporate Governance (Oxford. Print)

Sergio Pinheiro Firpo Decomposing wage distributions using recentered influence function regressions
Iza World of Labor

Sergio Pinheiro Firpo Information, market incentives, and student performance: evidence from a regression 
discontinuity design in Brazil
The Journal of Human Resources

Professor | Teacher Descrição | Description

Sergio Pinheiro Firpo The labor market in Brazil, 2001-2015
Iza World of Labor

Thiago José Cysneiros Cavalcanti Soares Have academic patents been overestimated? An analysis of university and industry 
spillovers.
Academy of Management Proceedings

Vinícius Picanço Rodrigues The Influence of self-efficacy on entrepreneurial behavior among K-12 teachers.
Teaching and Teacher Education

Vinícius Picanço Rodrigues Career adaptability and entrepreneurial behaviour in the K-12 classroom.
Teachers and Teaching: Theory and Practice

Vinícius Picanço Rodrigues Evaluating The potential business benefits of ecodesign implementation: a logic model 
approach.
Sustainability

Vinícius Picanço Rodrigues Systematic analysis of reference models in product development: case studies in the agri-
cultural machinery and implementation sector.
Independent Journal of Management & Production

Professor | Teacher Descrição | Description

Capítulo de livro | Book chapter

Professor | Teacher Descrição | Description

Charles Kirschbaum Education and inequality in Brazil.
Springer

Sérgio Lazzarini State-owned multinationals in international competition.
Oxford University Press

Sérgio Lazzarini State-owned enterprises as multinationals: theory and research directions.

Yeung Luk Tai Empirical analysis of judicial decisions.
Springer New York

Yeung Luk Tai Economic analysis of Brazilian labor law.
Springer New York
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Programa de Bolsas
Scholarship Program

O Programa de Bolsas teve um ano movimentado. Os 
recursos gerados pela iniciativa foram fundamentais para o 
crescimento da escola, viabilizando projetos importantes. Um 
dos destaques foi o engajamento de nossos colaboradores, 
alunos e professores na campanha Abrace o Programa de 
Bolsas Insper, que mostrou que estamos todos sintonizados 
no compartilhamento de solidariedade. 

The Scholarship Program had quite a year. The resources gen-
erated by the initiative were fundamental to the school’s growth, 
enabling great projects to be delivered. One of the highlights of 
the period was the engagement of our employees, students, and 
professors in the campaign Abrace o Programa de Bolsas Insper 
(Embrace the Insper Scholarship Program), which showed that 
we are all attuned to the sharing of solidarity. 

Criado em 2004, o Programa de Bolsas tem como objetivo 
oferecer a jovens com potencial o acesso à educação de quali-
dade, sem esbarrar em limites como a sua condição financeira. 
Impacta positivamente na vida destes alunos e também ajuda a 
contribuir para a transformação que se espera do país, oferecen-
do oportunidades e diminuindo desigualdades. 

Os bolsistas passam a fazer parte da comunidade Insper e 
vivenciam a troca de saberes, estimulados pelo constante debate 
e pela proposição de ideias.

Mais de 270 alunos bolsistas já se formaram no Insper des-
de 2005. Atualmente, temos 248 estudando, vindos de estados 
como Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e 
Santa Catarina. Desse total, 91 estudam Economia, 90 Adminis-
tração e 67 Engenharia. Nos últimos oito anos, o número de bol-
sistas cresceu 151%, passando de 99 para 248 alunos. 

Created in 2004, the Scholarship Program aims to provide 
high-potential young people with access to quality educa-
tion, so they do not bump into limits such as their financial 
condition, impacts these students’ lives and also helps to 
contribute to the transformation expected to the country, by 
offering opportunities and reducing inequalities. 

The scholarship students become part of the Insper Com-
munity and experience the exchange of knowledge, stimu-
lated by the constant debate and the proposition of ideas for 
a new country.

Since 2005, more than 270 scholarship students have 
earned undergraduate degrees from Insper. Currently, we 
have 248 others studying here, coming from states like Ba-
hia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, and 
Santa Catarina. of this total, 91 study Economics, 90 study 
Business Administration, and 67 study Engineering. In the 
last eight years, the number of students on scholarships has 
increased by 151%, from 99 to 248 students. 

Bolsistas integrais que vivem na  
Toca da Raposa 
Full scholarship holders who live in Toca da Raposa 
(the Fox Hole, our residence hall)108

bolsas integrais
full scholarships

140
bolsas parciais restituíveis
refundable scholarships

248 bolsas de estudo concedidas
A total of 248 scholarships were granted

54 moradores
residents

141
Grande São Paulo
Metro Area

61
Interior
State Inland

08
Litoral
Coast

Estados de origem dos bolsistas
Origin of scholarship students 
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Realizações de nossos alunos bolsistas

Em 2018, tivemos um marco importante: os primeiros bolsis-
tas integrais a realizar um intercâmbio acadêmico. Com o apoio da 
Central Europe Foundation, sete alunos tiveram a oportunidade 
de passar um semestre letivo na Europa. Os países escolhidos 
foram Portugal, Alemanha, Bélgica e Itália.

Além disso, tivemos bolsistas vencedores de renomadas 
competições universitárias, como o MIT Global Startup Lab e o 
BTG Experience.

O desafio do MIT Global Startup LAB, projeto que contou com 
o apoio de nosso Centro de Empreendedorismo, foi criar uma 
startup em seis semanas. Para isso, os participantes passaram 
por todas as etapas do processo, desde a ideação e o briefing 
necessários para dar início ao projeto. 

Achievements of our scholarship students

In 2018, we had an important milestone: The first full 
scholarship students to undertake an academic exchange. 
With the support of the Central Europe Foundation, seven 
students had the opportunity to spend a school semester in 
Europe. The countries chosen were Portugal, Germany, Bel-
gium, and Italy.

Furthermore, we had scholarship students winning re-
nowned university competitions such as the MIT Global 
Startup Labs and the BTG Pactual Experience.

The challenge for MIT Global Startup Labs, a project promot-
ed by the Massachusetts Institute of Technology (MIT) and 
supported by our Center for Entrepreneurship, was to create 
a startup in six weeks. For this, the participants went through 
all the stages of the process, from the ideation and briefing 

necessary to start the project. The program included students 
from different fields of knowledge and several institutions. 

Diversity, which was one of the hallmarks of the initiative, 
was reflected not only in the selection process but also in the 
definition of the groups. The blend of fields led to more inno-
vative solutions, generated by complementary ideas, knowl-
edge, and experiences. 

Engineering student Jadson Silva’s team won the chal-
lenge by creating a gamification app to engage a company’s 
employees in preventive health care. With this, the students 
gained the opportunity to advance one stage in the selec-
tion process for HackBrazil, a technology competition linked 
to the Brazil Conference at Harvard & MIT, whose mission is 
to bring together hackers, designers, and entrepreneurs to 
develop projects that use technology to solve the country’s 
main problems. 

Three other scholarship students – Caio Bessa, Rafael Fi-
uza, and Seidi Yoshida — closed the year in the best possible 
way. Together with colleague João Pedro Urquiza, they won 
both the BTG Pactual Experience and the Research Chal-
lenge – Bank of America Merrill Lynch awards. The young 
men created investment theses for the companies Hapvida 
and Coca-Cola, respectively.

A diversidade, que foi uma das marcas da iniciativa, se refletiu 
não só no processo de seleção como, também, na definição dos 
grupos. A mistura das áreas levou a soluções mais inovadoras, ge-
radas por ideias, conhecimentos e experiências complementares. 

A equipe do aluno de Engenharia Jadson Silva venceu o de-
safio, ao criar um aplicativo de gamificação para engajar os co-
laboradores de uma empresa no cuidado preventivo da saúde. 
Com isso, os estudantes ganharam a oportunidade de avançar 
uma etapa no processo de seleção para a HackBrazil, competição 
de tecnologia vinculada à iniciativa Brazil Conference at Harvard 
& MIT, que tem como missão reunir hackers, designers e em-
preendedores para desenvolver projetos que usem tecnologia 
para resolver os principais problemas do país. 

Outros três alunos bolsistas - Caio Bessa, Rafael Fiuza e Seidi 
Yoshida - encerram o ano da melhor forma possível. Junto com 
o colega João Pedro Urquiza, eles ganharam as premiações BTG 
Pactual Experience e Research Challenge - Bank of America 
Merrill Lynch. Os jovens criaram teses de investimentos para as 
empresas Hapvida e Coca Cola.

Evolução do número de alunos bolsistas
Number of scholarship students

Engenharia 
Engineering
Economia 
Economics
Administração
Business Administration 
Total 

2012

Bolsas integrais | Full scholarships Bolsas parciais | Partial scholarships

2013 2014 2015 2016 2017 2018

4

7
14

28

48

69

97

108

93

102

113

130

145
148

140

3 6
8

19

9 13

29

6
34

24

11

29

35

33

37

43

28

2012 2 0 1 3 2014 2015 2016 2017 2018

48

45 46

56

54

59

66

4

60

73

20

52

71

22

55

62

30

48

59
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Fundo de Bolsas
Scholarship Fund

Evolução da Captação do Fundo de Bolsas ADM e ECO 
Fundraising Evolution of the ADM & ECO Scholarship Fund

Meta
Goal
Captado 
Achievement

Novas contratações
New hires

Em milhares de Reais * 
Thousands of Reais *

Em milhares de Reais * 
Thousands of Reais *

Nosso corpo docente foi reforçado em 2018 com a contra-
tação de dois professores pesquisadores: Eduardo Faingold e 
Lucas Novaes. Faingold chegou ao Insper depois de mais de dez 
anos como professor no Departamento de Economia de Yale, 
nos Estados Unidos. 

Especialista em Teoria dos Jogos, com contribuições publica-
das nas principais revistas internacionais em economia, é Mes-
tre em Matemática pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada 
(IMPA), no Rio de Janeiro, e PhD em Economia pela Universidade 
da Pensilvânia, nos Estados Unidos.

Já Lucas Novaes atuava, antes de integrar o nosso time, na 
França, onde estudou a representação política no mundo em 
desenvolvimento. Conta, inclusive, com trabalho sobre partidos 
modulares publicado no American Journal of Political Science.

Ph.D. em Ciência Política pela Universidade da Califórnia, em 
Berkeley (UC Berkeley), Mestre em Economia pela Fundação 
Getúlio Vargas e Bacharel em Economia pela Universidade de 
São Paulo, possui também um mestrado em Ciência Política pela 
mesma UC Berkeley, onde é pesquisador do Centro de Política 
do Desenvolvimento.  

Our faculty was strengthened in 2018 with the hiring of 
two research professors: Eduardo Faingold and Lucas Novaes. 
Faingold came to Insper after more than ten years as a profes-
sor at the Yale Department of Economics, in the United States.

He is a game-theory specialist, with contributions pub-
lished in major international journals in economics, who holds 
a Master’s degree in mathematics from the Institute for Pure 
and Applied Mathematics (IMPA, for its acronym in Portu-
guese), in Rio de Janeiro, and a Ph.D. in economics from the 
University of Pennsylvania, in the United States.

Before joining our team, Lucas Novaes was a researcher at 
the Institute for Advanced Study in Toulouse, France, where 
he studied political representation in the developing world. He 
also had his work on modular parties published in the Ameri-
can Journal of Political Science.

Professor Novaes earned a Ph.D. in political science from 
the University of California, Berkeley (UC Berkeley), a Mas-
ter’s degree in economics from the Fundação Getúlio Vargas 
and a Bachelor of Economics degree from the University of 
São Paulo. He also holds a Master’s degree in political science 
from UC Berkeley, where he is a researcher at the Center on 
the Politics of Development.

Com o apoio de toda a Comunidade Insper, em 2018, 
foram captados cerca de R$ 9,6 milhões para o Fundo de 
Bolsas, sendo 5 milhões para o Fundo de ADM e ECO e 4,6 
milhões para as Engenharias. As doações para o Fundo de 
Bolsas vêm de três principais fontes de captação: restituição 
de alumni bolsistas parciais; parte da receita dos cursos; e 
doações de pessoas físicas e jurídicas.

With the support of the entire Insper Community, in 2018 approx-
imately R$ (BRL) 9.6 million were raised for the Scholarship Fund, of 
which R$ 5 million for the ADM & ECO (Business Administration & 
Economics) Fund and R$ 4.6 million for the Engineering Fund.

Donations to the Scholarship Fund come from three prima-
ry sources of funding: refunds from partial-scholarship alumni, 
transfer of the program’s revenue, and donations from individu-
als and corporate donors. 

Doadores ADM/ECO
Donors ADM/ECO
Alumni – R$ 208
Pessoas Físicas | Individuals– R$ 3.258
Pessoas Jurídicas | Corporate donors – R$ 1.610
Total – R$ 5.076

Doadores Engenharia  
Donors – Engineering
Pessoas Físicas | Individuals– R$ 4.565
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Nossos agradecimento a todos os doadores

Doadores Pessoa Física

Família Claudio Haddad
Marcel Herrmann Telles

Alina e Michael Perlman
Ana Paula Martinez
Anderson Birman 
Andrea e Piero Minardi
Antonio Luiz de Almeida Brennand
Arthur e Heloisa Mizne
Julio De Siqueira Carvalho de Araujo 
Luis Norberto Pascoal
Luis Stuhlberger
Maria Teresa Igel
Miguel Gilberto Pascoal
Milton Seligman
Ricardo Yazbek
Vicente Falconi

Aloysio Meirelles de Miranda Filho
Ana Carolina Velasco
andré Street
Caio Monteiro
Celso de Medeiros Conde
Danyelle Regyna Sukugawa Chmatalik
Eduardo Cunha M S de Pontes
Emiliano Leopoldo Oliveira
Fabio Graça Scripilliti
Fabio Pelicano Borges Vieira
Flavia Buarque de Almeida
Gabriel Viegas Madasi
Gustavo Henrique Penha Tavares
Helder do Santos Dantas
Humberto Donato Lessa Valente Nardiello
Isadora Maggi de Goes
João Fernando Gomes de Oliveira
José Alexandre Scheinkman
José de Menezes Berenguer Neto

Luana Vanessa Silveira Rodrigues
Lucas Boiteux Amoroso Lima
Lucas Tadeu Cezar Rojo José
Luciana de Paula Arjona
Manoel Sabino Neto
Marcelo Destito
Marcelo Luis Orticelli
Márcia da Costa
Marcos Lisboa
Maria Lucia Barbisan D’avila
Marisa Villas Bôas Dias
Naercio Aquino Menezes Filho
Pablo Diego Nunes Vensan
Rafael Ruiz Borges
Ricardo Brito
Rodrigo Cesar Caldas De Sa
Sandro Cabral
Thais Esteves
Thais Freire Feijao Moreira 

Alumni

Administração
Adm - 2002
Theo Sabio Leopardi
Adm - 2003
Gabriele Filkauskas
João Marcelo de Aguirre Furlan
Adm - 2004
Renata Ometto Moreno Mattos
Adm - 2005
Bruno Igel
Diego Rovere D´Avila
Fernando Kenji Muramoto
Frederico de Souza Queiroz Pascowitch
Gisela Santos de Macedo
Mauricio Masiero Nicoletto
Rodolpho Rocha Ruiz
Wayne Ferreira

Adm - 2006
Bruno José Rolim Komessu
Francisco Mendonça de Toledo Arruda
Mauricio Torres Pinto Bergamaschi
Pedro Henrique Braga Lobo
Adm - 2007
Dirceu Delamuta Filho
Fernanda Verroni Keidel
Franco Rodrigues Resende Veludo
Guilherme da Silva Palocci
Maria Angelica Martins Miranda
Victor Mucciolo Cabernite
Adm - 2008
João Daniel Azevedo dos Santos
José Renato Quaggio Colaferro
Larissa Matilde Salles Cunha Araium
Natalia Rosa Santana de Jesus
Oskar Von Treuenfels
Adm - 2009
Cesar Queiroz Botelho
Lucas Pogetti Zanetti
Marcelo Caiuby Novaes
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 Nakabayashi
Fabio Perotti Mattos
Luanna Peixoto Luna
Adm - 2011
André Ryutaro Ukon
Giuliana Caroline Lopes dos Reis
Raphael Falcioni
Rodrigo Comim Canela
Taís Novaes Silva
Thaisa Brandão Arantes

Victor Augusto Wallendzus Reis
Adm - 2012
David Vineyard Steuer
Felipe Figueiredo Celidonio
Fernando B Foz
Filipe Heilberg
Gustavo Saad Teixeira
Lucas Carvalho Zacharias
Luis Felipe Ruaro Yared
Marilia Pereira Marchi
Marina Bicudo De Almeida Muradian
Pedro Guerra Fernandes
Rafael Frison
Renata Do Couto Longo Hellu
Ricardo Jai Sarue Kluger
Taiza Maria Ferraz Roso
Thiago Angelini Depieri
Adm - 2013
Ana Cláudia Viol
Ana Luiza Beyruti Zarif
Beatriz Maria de Lima Kinguti
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
Samih Alexandre Mikhayel
Adm - 2014
Alice Faiwichow
Bianca Maluf Escoboza
Bruna Cardoso Viersa
Leandro Batagiotti dos Santos Antonio
Luiz Eduardo Mazetto
Raísa Pio Gadelha
Adm - 2015
Maria Eduarda Pereira dos Santos Novaes
Pedro Karam Abdallah
Renata Costi Filippos
Adm - 2016
Ana Cecilia Cloretti Libertini

Caio Vieira Rodrigues
Felipe Almeida dos Anjos Silva
Lais Marina Barbosa de Menezes
Leticia Mancilio Marcante
Matheus Queiroz Freire
Adm - 2017
Lucas Gregorio da Costa
Theodoro Guimarães de Castro Prado

Ciências Econômicas
Eco - 2004
Augusto Meireles Reis
Michel Rapaport
Eco - 2005
Marcelo Henrique Varela Donelli
Eco - 2008
Adriano Ortega Carvalho
Clara Roorda
Ernesto Martins Faria
Eco - 2009
Gustavo Alves Jordão
Gustavo de Paula Ribeiro
Rogerio Chiari Trevisan
Eco - 2010
andre Takeshi Fujii
Claudia Bruschi Martins
Felipe Campos Cresciulo
Isabel Bichucher Opice
Miguel de Arteaga
Paulo Bertolucci Belliboni
Paulo Henrique Landim Junior
Raquel Erzinian de Camargo Moreira
Ricardo Luiz Coelho Duarte
Roberta Bornia Romiti
Eco - 2011
Amanda Soldani Regulski Martins
Fernando Chiaverini Albano Pereira
Leonardo Francisco Sant Ana Júnior
Pedro Camargo Lemos
Eco - 2012
Beatriz Egreja Camargo
Caio Saliba Laguna
Gabriel de Abreu Rabello
Gustavo Cardoso Aranha Pereira
João Miranda O R Brandão

Marcela Noya Alves Gomes de Almeida
Murilo Trajano Pinheiro
Octavio Portolano Machado
Renan de Melo Carvalho
Renato José Gentil Junqueira
Rodrigo Reali Abdelnur
Victor Kortenhaus Dreux Miranda
Eco - 2013
Ana Carolina de Barros Cardoso Lellis
andre Abramowicz Marafon
Daniel Rubinich Costa
Danilo Kamiji
Eduardo Braz Del Giglio
Henrique Leal Teixeira
Icaro Resende Pinello
Mateus Polking
Nathalia Ramajo Esteves
Thomas Wahle Silva Rego
Veronica Nascimento Pinto
Eco - 2014
Arieh Levin
Bernardo Calvente
Carolina Mayumi Utumi
Felipe Franciss de Figueiredo Moreira
Guilherme Strifezzi Leal
Henrique Fernandes Menezes Santos
Isabella Brito Gondim
Joao Victor Ribeiro Conceicao
Lucas do Amaral Moreira
Lucas Franzoi da Silva Cezar Correia
Luiz Felipe Felix Curado
Marcela Schweizer
Marcelo Takaoka Pugliese
Mariane Rizzo Lico
Matheus Hohlenwerger Schettini
Priscila Bonizzi Muro
Victor Rocha de Assis
Vinicius Fidelis Sodre dos Santos
Eco - 2015
Daniel Ribeiro Barros
Gustavo Oliveira de Queiroz Galvão
Henrique Lorenzi Daniel
Leon Lucas Albuquerque E Sousa
Rafael Nobrega de Araujo
Samuel Veloso Pinheiro

63 64

06
Sustentabilidade financeira
Financial sustainability

05
Impacto na sociedade
Impact on society

03
Difusão de conhecimento
Knowledge dissemination

02
Formação de gente   
People development

04
Atração de talentos
Talent Attraction

01
Apresentação 
Presentation



Vitor Akkerman Aronis
Eco - 2016
Beatriz Maria Santana Bertin
Guilherme Luiz de Amorim Hidalgo
Lucas Marin Avelleda
Pedro Robelo Schittkowski
Eco - 2017
Eduardo Junqueira da Silva Telles
Leon Gustavo de Carvalho Bernardi
Natalia de Morais Veiga
Raphael Heusi Pereira Bueno de Camargo
Victor Martins de Mello

Certificate in Business Administration
CBA - 2013
Augusto Roque dos Santos
Elder Jascolka dos Santos
Maria Izabel Sarmento E Souza Pacheco
Rodolpho Camargo Melo Farinacio
CBA - 2016
Diego Marcel Fernandes Dias

Certificate In Marketing Management
CMM - 2007
Paulo Eduardo Dertonio Donato

Certificate In Financial Management
CFM - 2015
Pedro Gomide Margon Netto Faiad

MBA
MBA Gestão Orbitall - 2008
Henrique Cordeiro Mariano
MBA Executivo em Finanças - 2016
Luiz Gustavo Mauro Cardoso
MBA Executivo - 2015
Vinicius Gonçalves Vieira

LLM
Direito do Mercado Financeiro - 2004
Isabel Maria Sobrino Porto Rosas
Direito Societário - 2004
Luis Rodolfo Cruz E Creuz

Mestrado
Profissional em Economia - 2014
Leonardo Jamil Feres
Profissional em Administração - 2013
Paula Kober Nogueira Leite
Profissional Em Administração - 2013
Rafael Sanches Santos

PJ
Ambev/ Fundação Zerrenner
Banco Safra
Brasil Warrant
Brazil Foundation
Vera Bechelli
Comerc
Central Europe Foundation
Fundação Brava
Instituto Credit Suisse Hedging Griffo
Klabin S/A
Lanx Capital Investimentos
Lote 45 
Next Target Consultoria
Perfin Investimentos

Feira de Recrutamento
Across
Ambev
Amcham
Avon
Banco Abc Brasil 
Banco Pine 
Br Partners 
Cielo
Creditas 
Dorset Capital Partners
Duratex
Enext
Ey
Grupo Ultra
G5 Everscore
Heinz
Jp Morgan
Loggi 
Lopes
M Square Global

Odontoprev
Outlook
P&G
Raizen 
Siemens
Wall Jobs
Xp Investimentos

Campanha Abrace
Abelardo Pinto
Adalto Barbaceia Gonçalves
Adriana Bruscato Bortoluzzo
Adriana Pagliano
Alessandra Bardauil
Alessandra Utiyama
Alex R P Silva
Alexandre Oliveira
Aloisio Bueno Buoro
Ana Carolina Velasco
andrew Toshiaki Nakayama Kurauchi
Angélica Turaça
Arnaldo Politanski
Ary Zanetta
Augusto O Q Zanoli
Auro Key Honda
Bruno Cruz
Bruno Gomes
Bruno R Rodrigues
Camila D Ribeiro
Carla Ramos
Carlo C Corradi
Carlos B Valeriano
Carlos Caldeira
Carlos Dalmarco
Carolina da Costa
Carolina da Costa Carvalho
Carolina F Kamhawy
Carolina G M Araujo
Carolina R Oliver
Charles Kirschbaum
Claudia Bruschi
Daniel K B Silveira
Daniel R Barros
Daniela Orticelli
Danilo Kamiji

David Kallas
Diego Marcel F Dias
Edison A Kalaf
Eduardo A F Marins
Eduardo M Ferreira
Eduardo Stepanski
Elaine Bezerra
Emanuel H A Pipino
Fabio Bobrow
Fabio E Sanches
Fabio Hage
Fabio Scripilliti 
Fabio Vieira
Fatima S Nascimento
Felipe S M Netto
Felipe Sestari Coelho
Felipe Sousa
Fernanda C Mata
Fernando Caligaris
Fernando Gagliardi
Fernando L Schuler
Fernando L Silva
Franco R R Veludo
Frederico de S. Q. Pascovitch
Gino A O Leandro
Gisele A Amorim
Giulia Tovar Sereno
Gretta L A Carneiro
Guilherme B Sortino
Guilherme S Martins
Gustavo Arruda
Gustavo H P Tavares
Helena Cavalcanti
Irineu G N Gianesi
Janaina Y Augusto
Jefferson N Santos
Jessica Marcon Dalcol 
João Geraldo Setter F
João Pedro M Zarouk
João Victor Ferrari Porsani
Joice Miagava
José C T Oyadomari
Julia Leonessa
Juliana Inhasz
Juliana N Orticelli

Jullie Gromann Libbos
Karyn
Leandra Franco Cordobilha
Leandro Poloni Dantas
Ligia M Masson
Ligia S A Caligaris
Luana A B Santos
Luciana Yeung
Luciene G Conrado
Luis F Vabo Jr
Luiz F A Turatti
Luiz G Paiva 
Marcelo Destito
Marcelo L Orticelli
Marcelo M Auletta
Marcelo Marchesini
Marcelo Nakagawa
Marcelo R Santos
Marco Martins Sileci 
Marcos Silva Lua
Maria Angelica M Miranda
Maria Antonia Trindade
Maria H M Monteiro
Maria K Venezuella
Mariana C de S Justo
Mariana C Perim 
Marina Muradian
Marisa F de C Cabral
Mayara Melo Beserra
Otavio C Tittoto
Patricia Manarini
Paula Soldani
Paulina Achurra
Paulo T A Mendonca
Pedro B F Alves
Pedro Kodja Barbosa
Pedro Teófilo Ramos
Pedro Zahar Mine
Pietra R Machado
Priscila Borin Claro
Rafaella Bezerra
Ralf Henrique Frinzi Toenjes
Renata Cosentino
Renato Brandao
Renice Pombani Ton

Rhaissa O Magalhaes
Ricardo G Loffredo
Ricardo Korall
Ricardo Utiyama
Riccardo Vanni Morici
Rinaldo Artes
Roberta Thomé
Roberto Alves Nunes
Roberto Blumenthal
Roberto Lamy
Rodnei B de Souza
Rosa A S Bertin
Rosana Findeiss
Rosiane Pecora
Seal Telecom
Sérgio G Lazzarin
Sergio P Firpo
Silvia Bassaglia
Silvia Cosentino
Silvia de C Abreu
Silvio A Laban Nt
Simone Minassian 
Sonia Regina L M de Moraes
Tatiane M Silva
Teresa S P Moreira
Thais Bueno Bertoncini Tenreiro
Theo O Alvim
Thomas Victor Conti
Valéria Ataíde de Assis
Vanderlei Oliveira
Vanessa Boarati
Victor B Aprigliano
Victor C Macul
Vitor A Aronis
Vitor K M Chaves
Vitor Wuo Guerra
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Debates Comunidade Alumni
Alumni Community

Realizamos mais de 500 eventos 
para compartilhar nossa contribuição 
acadêmica e promover o debate de 
temas relevantes.

Recebemos acadêmicos e execu-
tivos renomados. Entre os destaques, 
o cientista político Steven Levitsky   
esteve na escola para discutir os si-
nais de colapso de uma democracia, 
analisando a atual realidade brasileira. 
O assunto é tema de seu livro, Como 
as Democracias Morrem.

Discutimos, também, o impacto da 
dependência do sistema rodoviário e 
o custo deste modelo. William Sum-
merhill veio à escola para lançar seu livro Trilhos do Desenvolvi-
mento: As Ferrovias no Crescimento da Economia Brasileira de 
1854 – 1913, inédito no país.

Claire Wardle, co-fundadora e líder do Instituto First Draft, 
esteve na escola para falar sobre a desinformação no contexto 
dos processos eleitorais pelo mundo e a última corrida eleitoral 
no Brasil. O renomado cientista político Mark Lilla também esteve 
conosco em um evento que discutiu os desafios da democracia 
liberal no mundo pós-políticas indenitárias.

O ano também foi marcado pelo relançamento do livro Capi-
talismo de Laços, do professor e coordenador do Insper Metricis, 
Sergio Lazzarini, e a presença do diretor da Escola de Engenharia 
da Harvard, Frank Doyle, em palestra para a comunidade de ex-
-alunos brasileiros da universidade americana.

O professor Robert Pindyck, do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), esteve na escola para apresentar seu estudo 
Averting Catastrophes that Kill (realizado em coautoria com Ian 
Martin) aos nossos alunos dos cursos de da Graduação, Mestrado 
e Doutorado. 

During the year, we received renowned scholars and ex-
ecutives to discuss current issues that are important to pub-
lic opinion. Among the highlights, we hosted political scientist 
Steven Levitsky, who had been with us to discuss the signs 
of democracy’s collapse, analyzing the current Brazilian re-
ality. The issue is the subject of his new book, How Democ-
racies Die.

We also discussed the impact of the country’s depen-
dence on the road transport system and the costs of this 
model. William R. Summerhill came to the school to launch 
his book Order Against Progress: Government, Foreign In-
vestment, and Railroads in Brazil, 1854-1913, never before 
published in the country.

Claire Wardle, First Draft News co-founder and leader, had 
been at Insper to talk about disinformation in the context of 
electoral processes around the world and the last election 
race in Brazil. Renowned political scientist Mark Lilla had been 
with us, too, at an event that discussed the challenges of lib-
eral democracy in a post-identity politics world.

The year was also marked by the launch of the book Cap-
italismo de Laços (Capitalism of Ties), by Professor and In-
sper Metricis coordinator Sérgio Lazzarini, and by the pres-
ence of Harvard School of Engineering and Applied Sciences 
Dean Frank Doyle, in a lecture to the American university’s 
Brazilian alumni community.

Professor Robert Pindyck, of the Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), had been at Insper to present his study 
Averting Catastrophes that Kill (co-authored with Ian Martin) 
to our undergraduate, master’s, and doctoral students. 

Nosso desafio é estimular a produção 
de conhecimento e aumentar nosso 
impacto na sociedade

Our challenge is to stimulate the 
production of knowledge and 
increase our impact on society

O engajamento da nossa comunidade de mais de 18 mil alum-
ni está cada vez mais forte. Mantivemos a tradição de reunir os 
alumni de Graduação e Pós-graduação no encontro anual, um 
momento de confraternização importante não apenas para que 
eles possam reencontrar seus colegas, mas também para que 
conheçam nossas mais recentes iniciativas. 

Para garantir que ações como essa continuem sendo condu-
zidas, consolidamos a reformulação do Conselho Alumni, iniciada 
em 2017, com a entrada de novos integrantes da Pós-graduação. 

Dessa forma, o Conselho segue como uma instância consul-
tiva para assuntos estratégicos relacionados aos alumni. Seu ob-
jetivo é garantir a relevância de nossas ações, além de identificar 
os melhores meios para incentivar o engajamento da comunidade. 

Uma das ações trabalhadas em conjunto com o Conselho 
em 2018 foi a estruturação de Comitês Alumni, que têm como 
finalidade gerar conexão entre os membros da comunidade, em 

The engagement of our community of more than 18,000 
alumni is getting increasingly stronger. We had maintained 
the tradition of bringing together undergraduate and gradu-
ate alumni at the annual meeting, an important get-together 
time not only for them to reunite with their peers but also to 
learn about our latest initiatives. 

To ensure that actions like this continue to be conducted, 
we had consolidated the reformulation — started in 2017 —, 
of the  Alumni Council, with the admission of new members 
from the Graduate Program. 

In this way, the Council serves as an advisory body for 
alumni-related strategic issues. Its purpose is to ensure that 
activities are relevant to the community, in addition to identi-
fying the best means to encourage engagement. 

One of the initiatives that were worked on in conjunction 
with the Council in 2018 was the structuring of Alumni Com-
mittees, which aim to generate connections among community  

502
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Programa Alumni Padrinho 
Alumni Sponsors Program 

torno de assuntos comuns. A ideia é entender quais são os temas 
de interesse, oferecendo ações mais relevantes e gerando maior 
envolvimento. 

O projeto teve início com a criação de cinco comitês piloto: 
Contexto Macroeconômico / Economia, Desenvolvimento Pro-
fissional / Empregabilidade, Empreendedorismo / Startups, Li-
derança e Tecnologia. A condução de cada um deles está a cargo 
de alumni voluntários, promovendo, dentro de cada tema, ações 
oferecidas a toda a comunidade.

Além desses comitês, foram criados mais dois, formados para 
apoiar outras áreas da escola: Comitê de Avaliação das Organi-
zações Estudantis, um grupo de alumni da Graduação que nos 
auxilia no planejamento e na execução das ações das nossas or-
ganizações estudantis, e Comitê Fundraising, que apoia o Fundo 
de Bolsas na identificação e definição de ações para atingir as 
metas de captação de recursos via Comunidade Alumni, além 
de outras alternativas.

members, around common issues. The idea is to understand 
what the topics of interest to the alumni are, offering more rel-
evant activities and generating greater involvement. 

The project began with the creation of five pilot commit-
tees: Macroeconomic Context/Economics, Professional 
Development/Employability, Entrepreneurship/Startups, 
Leadership, and Technology. The management of each one 
of them is in charge of alumni volunteers, promoting, within 
each topic, initiatives offered to the entire community.

In addition to these committees, two more were created to 
support other areas of the school. They are the Student Or-
ganizations Evaluation Committee, an undergraduate alumni 
group that assists us in planning and executing our student 
organizations’ activities, and the Fundraising Committee, 
which supports the Scholarship Fund in identifying and de-
fining activities aimed to achieve fundraising goals via the 
Alumni Community, as well as other alternatives.

Os padrinhos acompanham seus afilhados durante todo o 
período da Graduação, dando orientações sobre vida acadêmica 
e carreira e até mesmo fazendo conexões entre os afilhados e o 
mercado de trabalho. Eles também contribuem financeiramen-
te, com um auxílio que pode chegar ao máximo de R$ 100,00 
por mês. Para incentivar a participação no programa, o Insper 
doa ao Fundo de Bolsas o mesmo valor doado pelo padrinho  
ou madrinha.

A participação no programa permite que os alumni continuem 
conectados com a escola de uma forma nobre, contribuindo para 
a formação de novos alunos, que têm a excelente oportunidade 
de aprender com quem vivenciou a experiência Insper, uma re-
ferência muito importante para o futuro de cada um deles.

Sponsors advise their protégés throughout their under-
graduate studies, providing guidance on academic life and 
career and even making connections between protégés and 
the job market. They also contribute financially, with an aid 
that can reach a maximum of R$ (BRL) 100 per month. To 
encourage participation in the program, Insper gives to the 
Scholarship Fund the same amount donated by the sponsor.

Participation in the program allows the alumni to remain 
connected to the school in a noble way, contributing to the 
education of new students — who have the excellent oppor-
tunity to learn from those who have lived the Insper experi-
ence, which is an essential reference for the future of each 
one of them.

Contribuições e engajamento

Em 2018, um grupo de 93 alumni doou um total de R$ 184 
mil para o Programa de Bolsas, o que equivale a 3,2 anuidades 
de bolsa integral. Nos últimos seis anos, o número de alum-
ni doadores aumentou mais de 49%. Além disso, contribuiram 

Contributions and engagement

In 2018, a group of 93 alumni donated a total of R$ 
184,000 to the Scholarship Program, which is equivalent to 
3.2 full scholarship annual tuitions. Also, alumni contribute 
by sharing their time, knowledge and experiences with the 
Insper Community. 

Among many other initiatives, they have an active in-
volvement in the Alumni Council, in Insper’s External Eval-

Iniciado em 2013, o Programa Alumni 
Padrinho segue aproximando alunos 
e alumni em uma iniciativa que apoia 
o desenvolvimento acadêmico e a 
orientação profissional

Started in 2013, the Alumni Sponsors 
Program continues to bring students 
and alumni together in an initiative that 
supports the academic development 
and professional guidance 

Evolução do número de alumni
Evolution in the number of alumni

200 
padrinhos
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mais de
more than
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Repercussão na mídia

Em 2018, participamos de 8.422 matérias na imprensa nacio-
nal e internacional. Esse número reflete um crescimento expres-
sivo de 44%, se comparado às participações de 2017.

Nossos professores e especialistas foram fonte de informa-
ção para comentar os cenários político, econômico e financeiro 
de 2018, especialmente durante o período de eleições.

Mantivemos nosso papel de ser uma instituição de ensino 
que contribui para a discussão de temas ligados à macro e mi-
croeconomia, finanças, estratégia 
e gestão.

Na imprensa internacional, es-
tivemos presentes em 63 matérias 
em veículos de destaque mundial 
como Financial Times, Bloomberg, 
Le Monde, The Washington Post, 
The New York Times, Reuters e The 
Wall Street Journal.

Impact on the media
In 2018, we participated in more than 8,400 news stories 

both in the national and international press. This figure re-
flects a significant growth of 44% when compared to partic-
ipation in 2017.

Our professors and specialists were a source of informa-
tion to comment on the political, economic, and financial sce-
narios of 2018, especially during the election period.

We maintained our role as an educational institution that con-
tributes to the discussion of topics related to macroeconomics 
and microeconomics, finance, and management strategy.

In the international press, we were present in 63 media 
stories, in some of the world’s top outlets such as the Finan-
cial Times, Bloomberg, Le Monde, The Washington Post, The 
New York Times, Reuters, and The Wall Street Journal.

01. Folha.com [SP] 

02. UOL [SP] 
03. Estadão.com.br [SP] 
04. BOL Notícias [SP] 

05. Terra [SP] 
06. Exame.com [SP] 
07. Valor Online [SP] 

08. Folha de S. Paulo [SP] 
09. G1 
10. O Globo.com [RJ] 

compartilhando tempo, conhecimentos e experiências com a 
Comunidade Insper. 

Entre as iniciativas, eles têm um envolvimento ativo no Con-
selho Alumni, na Comissão Externa de Avaliação (CEA) e em 
comitês, além de ministrar palestras em aulas magna da Pós-
-graduação e em eventos do Núcleo de Carreiras e do Centro de 
Empreendedorismo. Atuam, ainda, como avaliadores do proces-
so seletivo, além de aconselhar e conversar com os candidatos. 

uation Commission (CEA, for its acronym in Portuguese), 
and committees. They also give inaugural lectures in the 
Undergraduate Program and at events of the Career Center 
and the Center for Entrepreneurship. They also act as evalu-
ators in the student selection process, besides advising and 
talking with the candidates. 

Responsabilidade social
Social responsibility

Em 2018, recebemos, pelo quarto ano consecutivo, o Selo IES 
Responsável, concedido pela Associação Brasileira de Mantene-
doras de Ensino Superior (ABMES). A certificação é outorgada 
às instituições participantes da Semana de Responsabilidade 
Social do Ensino Superior, com base nos resultados das ações 
realizadas ao longo do ano.

O Selo é um reconhecimento importante da dedicação do 
Insper em gerar impactos positivos na sociedade por meio de 
ensino, pesquisa e extensão. Para isso, seguimos apoiando o de-
senvolvimento de práticas organizacionais, de políticas públicas 
e uma cidadania inclusiva.

Durante o ano, realizamos 22 atividades, que geraram cerca 
de 2 mil atendimentos à população, um crescimento de 70% em 
comparação a 2017. Entre as iniciativas realizadas, destacaram-
-se palestras sobre empreendedorismo social, a apresentação 
dos resultados da Pesquisa de Vitimização da Cidade de São Pau-
lo e o  Seminário Internacional Arq.Futuro – A Cidade e a Água, 
que contou com cases de recuperação de águas urbanas, além de 
ações de arrecadação e doação de itens de necessidade pessoal 
para moradores de rua.

Nossas atividades assumem caráter educativo, científico, 
cultural e artístico, com foco em gerar maior integração entre a 
escola e seu entorno. As iniciativas são realizadas dentro de pro-
jetos e programas de extensão, educação continuada, eventos 
e prestação de serviços. Nessas modalidades, podemos discutir 
diferentes eixos temáticos, como desenvolvimento sustentável, 
educação consciente, direitos humanos, ética, educação ambien-
tal, políticas públicas e economia.

In 2018, we received, for the fourth year in a row, the Selo 
IES Responsável (Socially Responsible Higher Education 
Institution Seal), awarded by the Brazilian Association of 
Higher Education Holders (ABMES, for its acronym in Portu-
guese). The certification is awarded to institutions that par-
ticipate in the Semana de Responsabilidade Social do Ensi-
no Superior (The Week for Social Responsibility in Brazilian 
Higher Education), based on the results of activities carried 
out throughout the year.

The Seal is an important recognition of Insper’s dedication 
to generating a positive impact on society through teaching, 
research, and extension. To this end, we continue to support 
the development of organizational practices, public policy, 
and inclusive citizenship.

During the year, we carried out 22 activities, which gen-
erated around 2,000 appointments for the population, an in-
crease of 70% when compared to 2017. Among the initiatives 
carried out, there were lectures on social entrepreneurship, 
the presentation of the results of the Victimization Survey of 
the city of São Paulo and the International  Seminar Arq.Futu-
ro – The City and The Water, which included cases of recov-
ery of urban water suppliers, as well as activities for collection 
and donation of personal care items for homeless people.

Our activities assume an educational, scientific, cultural, 
and artistic character, with a focus on generating greater 
integration between the school and its surroundings. The 
initiatives are carried out within extension projects and pro-
grams, continuing education, events, and service provision. In 
these modalities, we can discuss different thematic frame-
works, such as sustainable development, conscious educa-
tion, human rights, ethics, environmental education, public 
policy, and economics.

8.422
Matérias 
publicadas em 2018
News stories 
published in 2018

Top 10 
Our top 10 media outlets
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*. Visão gerencial, desconsiderando ajustes contábeis.
*. Managerial figures, not considering accounting adjustements. Fonte: Controladoria Insper

Em milhares de Reais * 
Thousands of Reais *

2014 2015 2016 2017 2018

Receitas Brutas | Gross revenue 129.435  143.881 165.000 185.887 203.141

Custos e Despesas Diretas | Costs and Direct expenses  55.603  60.621  69.896  74.520  84.077 

Margem Operacional | Operational margin  69.041  76.960  87.344 102.466  108.163 

Despesas Indiretas | Indirect expenses  19.130  24.755  26.391  25.150  24.795 

Despesas Gerais e Institucionais | General and institutional expenses  44.962  46.705  49.801  56.935  58.855 

Superávit Final | Administrative surplus  10.163 15.292  27.246  28.668  24.513 

Graduação Engenharia | Undergraduate Engineering

Receitas | Revenue 4.774 8.769 12.104 16.062

Despesas e Investimentos | Expenses and Investments 13.295 20.337 32.363 40.000

Doações | Donations 16.770 16.816 14.886  15.875 13.929

Posição de Caixa (ao final do período) | Cash position (end of period)  63.927  69.527  91.102 107.648  52.276 

Fundo de Bolsas (saldo ao final do período) | Scholarship fund (end of period)  1.340  1.789  2.656  4.269  3.470

Doações - Fundo de Bolsas (ADM/ECO/ENG) | Donations – Scholarship fund 2.078 4.289 6.533 10.338 9.641

Doações - Projetos Acadêmicos/  
Programa de Cursos em Gestão e Políticas Públicas 
Donations - Program of Courses in Management & Public Policy

806 1.393

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

1.536 1.559 3.049 2.928 3.907

Doações Total | Donations – Total 20.384 22.664 24.468 29.947 28.870

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

em milhares de Reais* 
thousands of Reais*

2014 2015 2016 2017 2018

Infraestrutura | Infrastructure 11.747 1.290 26.020 26.750 90.925

Engenharia | Engeneering 0 1.940 5.087 6.621 5.458

Outros | Others 1.837 2.208 3.553 4.786 4.526

Investimentos1

Investments1

Graduação
Administração Business Administration
Economia Economics
Engenharia de 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
*CFM – Certificate in Financial Management
CMM – Certificate in Marketing Management
Advanced Program
Programa Avançado em Comunicação e 
Jornalismo
Programa Avançado em Data Science e 
Decisão

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
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
Mestrado Profissional em Políticas 
Públicas Professional Masters in Business 
Economics
Doutorado em Economia dos Negócios 
Doctoral Program in Business Economics / 
Ph.D. in Business Economics

Educação Executiva
Direito Law
Empreendedorismo e Inovação 
Entrepreneurship & Innovation
Estratégia e Negócios Business & Strategy
Finanças Finance
Jornalismo Journalism
Liderança Leadership
Marketing Marketing
Políticas Públicas Public Politics

Portfólio
Portfolio

*Cursos também aos finais de semana.
Programs also on weekends.

Indicadores financeiros
Financial indicators
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Demonstrações financeiras
Financial statements

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 Ins-
tituto de Ensino e Pesquisa (“Instituto”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respec-
tivas 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 2018, o desempe-
nho 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 bra-
sileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela audi-
toria das demonstrações financeiras”. Somos independentes 
em relação ao Instituto, de acordo com os princípios éticos re-
levantes 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 evidên-
cia 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 elabora-
ção de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a adminis-
tração é responsável pela avaliação da capacidade do Instituto 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a 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 ces-
sar 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 

Independent auditor’s report on the 
financial statement

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

Opinion

We have examined the financial statements of Insper 
Instituto de Ensino e Pesquisa (“Entity”), which comprise 
the balance sheet as of December 31, 2018 and the related 
statements of income, comprehensive income, changes in 
shareholders’ equity and cash flows, for the year then ended, 
as well as the corresponding notes, comprising the signifi-
cant accounting policies and other explanatory notes. 

In our opinion, the ccompanying financial statements 
present fairly, in all material respects, the financial position 
of Insper Instituto de Ensino e Pesquisa as of December 31, 
2018, the performance of its operations and its cash flows, 
for the year then ended, in accordance with the accounting 
practices adopted in Brazil.

Basis for opinion
Our audit was conducted in accordance with Brazilian and 

International Standards on Auditing . Our responsibilities 
according to such standards are described in the following 
section, entitled Auditors’ Responsibilities for the Audit of 
the Financial Statements section of our report. We are inde-
pendent of the Entity, according to the relevant ethical prin-
ciples established in the Accountant’s Code of Professional 
Ethics and the professional standards issued by the Federal 
Accounting Council, and comply with other ethical responsi-
bilities according to such standards. We believe that the audit 
evidence obtained is sufficient and appropriate to provide a 
basis for our opinion.

Responsibilities of management for the financial 
statements

Management is responsible for the preparation and ade-
quate presentation of the financial statements in accordance 
with the accounting practices adopted in Brazil, as well as for 
the internal controls that it deemed necessary to enable the 
preparation of financial statements free of significant distor-
tions, regardless of whether the latter were caused by fraud 
or error.

In the preparation of the financial statements, manage-
ment is responsible for assessing the Entity ability to contin-
ue as going concern, disclosing, when applicable, the matters 
related to its going concern, and the use of this accounting 
basis in the preparation of the financial statements, unless 
the management intends to liquidate the Entity, or cease 
their operations, or do not have any realistic alternative to 
avoid the discontinuance of operations.

Responsibilities of the auditor for the audit of financial 
statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about 
whether the financial statements, taken as a whole, are free 
from material misstatement, whether due to fraud or error, 
and issue an audit report containing our opinion. Reasonable 
assurance is a high assurance level, but not a guarantee that 
the audit performed according to the Brazilian and Interna-
tional Standards on Auditing always detect any existing ma-
terial misstatements. Misstatements may arise from fraud 

em 31 de dezembro de 2018 e dezembro de 2017 at December 31, 2018 and 2017
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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 relevan-
tes 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 au-
ditoria. Além disso:

 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 evidên-
cia 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, fal-
sificação, omissão ou representações falsas intencionais.

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de ex-
pressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do 
Instituto.

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e 
a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulga-
ções 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 operacio-
nal 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 ou-
tros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identifica-
mos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2019 

KPMG Auditores Independentes 
CRC 2SP014428/O-6

Flavio Gozzoli Gonçalves
Contador CRC 1SP290557/O-2

or error, and are considered material when, individually or 
in aggregate, may influence, from a reasonable perspective, 
the economic decisions of users taken based on such finan-
cial statements.

As part of an audit in accordance with Brazilian and In-
ternational Standards on Auditing, we exercise professional 
judgment and keep professional skepticism throughout the 
audit. We also:

 We identify and assess risks of material misstatements 
in the financial statements, whether due to fraud or error, 
plan and perform audit procedures in response to such risks, 
as well as obtain appropriate and sufficient audit evidence 
to base our opinion. The risk of not detecting material mis-
statement resulting from fraud is higher than the one result-
ing from error, once fraud may involve the act of cheating in-
ternal controls, collusion, falsification, omission or intentional 
misrepresentations.

 We obtain understanding of the internal controls relevant 
to the audit for planning audit procedures appropriate to the 
circumstances, but not with the aim to express opinion on 
the effectiveness of the internal controls of the Entity.

 We evaluate the adequacy of the adopted accounting 
policies and the reasonableness of the accounting estimates 
and the respective disclosures made by management.

 We arrive at a conclusion on the adequacy of the use, 
by management, of the going concern basis of accounting, 
and based on the obtained audit evidences, whether there 
is material uncertainty in relation to events or conditions that 
may raise significant doubts on the Entity’s ability to con-
tinue as going concern. If we conclude that there is material 
uncertainty, we shall draw attention in our audit report to the 
respective disclosures in the financial statements or include 
modification in our opinion, should the disclosures be inad-
equate. Our conclusions are based on the audit evidences 
obtained through the date of our report. However, future 
events or conditions may cause the Entity to cease to con-
tinue as a going concern.

 We evaluate the overall presentation, structure and con-
tent of the financial statements, including the disclosures 
and whether the financial statements represent the corre-
sponding transactions and events in a way compatible with 
the fair presentation objective.

We communicate with those charged with governance 

about, among other aspects, the planned scope, audit timing 
and significant findings of the audit, including any significant 
deficiencies in the internal controls that we identify during 
our audit.

São Paulo, February 15, 2019 

KPMG Auditores Independentes 
CRC 2SP014428/O-6

Original in Portuguese signed by
Flavio Gozzoli Gonçalves
Accountant CRC 1SP290557/O-2
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Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017
Balance sheets on December 31, 2018 and 2017

(Em milhares de Reais)

Passivo | Liabilities Nota | Note 2018 2017

Circulante | Current liabilities

Fornecedores | Trade accounts payable 9 10.679  5.593 

Salários. férias e encargos sociais a pagar | Salaries, vacation and social security 
payable

10 16.167 13.667 

Serviços faturados não prestados | receita diferida | Billed services not rendered - 
deferred revenue

11 17.696  14.812 

Impostos a recolher | Taxes 12 13.270  5.970 

Outras contas a pagar | Other accounts payable 1.411  960 

59.224 41.002 

Não circulante | Non-current liabilities

Provisão para contingências | Provision for contingencies 13 364  219 

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social | Social equity 14 299.693  259.212 

Reserva estatutária | Statutory reserve 13.658 13.658 

Superávit do exercício | Surplus for the year 23.604 40.481 

336.955 313.351 

396.543  354.572 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Ativo | Assets Nota | Note 2018 2017

Circulante | Current assets

Caixas e equivalentes de caixa | Cash and cash equivalents 4 86.723  140.374 

Contas a receber de alunos | Accounts receivable from students 5 19.761  19.612 

Bolsas restituíveis | Refundable scholarships 6 2.392  2.151 

Outras contas a receber | Other accounts receivable 7 7.931  4.637 

Despesas antecipadas | Prepaid expenses 532  738 

117.339  167.512 

Não circulante  | Non-current assets

Realizável a longo prazo | Long-term assets

Contas a receber de alunos | Accounts receivable from students 5 1.402  1.613 

Bolsas restituíveis | Refundable scholarships 6 14.918  13.843 

Outras contas a receber | Other accounts receivable 7 8.630  8.639 

Imobilizado | Property. plant and equipment 8 248.056  157.685 

Intangível | Intangible Assets 4.567  3.315 

Diferido | Deferred Assets 1.630  1.965 

279.203  187.060 

396.543  354.572 
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Ativo | Assets Nota | Note 2018 2017

Receitas operacionais líquida | Operating revenue 16 206.436 188.540 

Custos de mão-de-obra de ensino e diretos  | Teaching labor costs  
and direct costs

17 (159.992)  (141.107)

Superávit bruto | Gross surplus 46.445  47.433 

Despesas operacionais | Operating expenses

Despesas gerais e administrativas | General and administrative expenses 18 (46.250)  (42.610)

Depreciação | Depreciation and amortization 8 (9.515)  (8.533)

Despesa com devedores duvidosos | Income (loss) with doubtful accounts 5 e 6 (1.282)  (124)

Outras receitas operacionais. líquidas Other operating income 19 25.248  28.789 

Superávit antes das receitas e (despesas) financeiras | Surplus before financial 
income (expenses)

14.645  24.955 

Receitas financeiras | Financial income 20 10.181 16.001 

Despesas financeiras | Financial expenses 20 (555)  (475)

Receitas financeiras líquidas  | Financial income, net 9.625  15.526 

Superávit do exercício | Net income for the year 24.271  40.481 

Balanços patrimoniais
Statement of income

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 | Fiscal years ended December 31, 2018 and 2017
(Em milhares de Reais) | (In thousands of Brazilian Reais – R$)

Demonstrações da mutação do patrimônio líquido
Statement of changes in net assets

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 | Fiscal years ended December 31, 2018 and 2017
(Em milhares de Reais) | (In thousands of Brazilian Reais – R$)

Capital Social
Capital stock 

Reserva 
 estatutaria

Bylaws reserve

Superávit 
 acumulado

Retained surplus
Total

Saldos em 01 de janeiro de 2017  | Balance on January 
1, 2017 259.212 13.658 -  272.870 

Incorporação ao Patrimônio Social | Incorporation to the 
Social Patrimony -  -  - 

Superávit do exercício | Surplus in the year  -  -  40.481  40.481 

Saldos em 31 de dezembro de 2017
Balance on December 31, 2017 259.212 13.658  40.481 313.351

Ajuste na aplicaçao inicial do CPC 48 (667) (667)

Saldo ajustado em 1o de janeiro de 2018 259.212 13.658 39.814 312.684

Incorporação ao Patrimônio Social
Incorporation to the Social Patrimony  40.481  -  (40.481)  - 

Superávit do exercício
Surplus in the year  -  -  24.271 24.271 

Saldos em 31 de dezembro de 2018
Balance on December 31, 2018  299.693  13.658 23.604 336.955

Demonstrações de resultados abrangentes 
Statement of comprehensive income

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 | Fiscal years ended December 31, 2018 and 2017
(Em milhares de Reais) | (In thousands of Brazilian Reais – R$)

2018 2017
Superávit do exercício | Surplus in the year 24.271  40.481 

Outros resultados abrangentes | Other comprehensive income -  - 

Resultado abrangente total | Total comprehensive income 24.271  40.481 
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Demonstrações dos fluxos de caixa – Método indireto
Statement of cash flow - Indirect method

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 | Fiscal years ended Decem-
ber 31, 2018 and 2017
(Em milhares de Reais) | (In thousands of Brazilian Reais – R$)

2018 2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais | Cash flow from operations

Superávit do exercício | Net income for the year 24.271  40.481 

Ajustes por: | Adjusted by:

Depreciação e amortização | Depreciation and amortization 9.515  8.533 

Provisão para contingência | Provision for contingencies 146  (331)

Baixa de ativo imobilizado e intangivel | Write-off of property, plant and equipment 
and intangible assets 60  462 

Provisão para crédito de liquidação duvidosa | Allowance for doubtful accounts 1.282  124 

35.274  49.269 

(Aumento) / redução em ativos | (Increase) / decrease in assets

Aplicações financeiras longo prazo | Long-term marketable securities -  5.811 

Contas a receber e bolsas | Accounts receivable and scholarships (2.534)  (6.760)

Outras contas a receber | Other accounts receivable (3.079)  (2.246)

Aumento / (redução) em passivos Increase / (decrease) in liabilities

Fornecedores | Trade accounts payable 205  549 

Salários. férias e prêmios a pagar | Payroll, vacation and bonus payable 2.500  2.556 

Outras contas a pagar e impostos a recolher | Other accounts payable 7.751  5.636 

Serviços a faturar | Services to be billed 2.884  3.459 

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais | Net cash from operations 43.001  58.274 

Fluxos de caixa das atividades de investimentos | Net cash from financing activities

Aquisição de ativo imobilizado e intagível | Acquisition of fixed and intangible assets (96.652)  (36.538)

Caixa líquido (utilizado nas) atividades de investimentos | Net cash used in invest-
ing activities (96.652)  (36.538)

(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa | Increase in cash and cash 
equivalents  (53.651)  21.736 

Demonstração de variação do caixa e equivalentes de caixa | Statement of chang-
es in cash and cash equivalents

No início do exercício | At the beginning of the year 140.374  118.638 

No fim do exercício | At the end of the year 86.723  140.374 

(Redução) aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa | Increase in cash and 
cash equivalents (53.651)  21.736 

Transações que não afetaram caixa

Adição ao imobilizado 4.881 1.459
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Notas explicativas às demonstrações financeiras
Notes to the financial statements

em milhares de Reais* | In thousands of Brazilian Reais*

1. Contexto operacional

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

Tendo sido constituído inicialmente 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 insti-
tuição sem fins lucrativos.

Dentre as principais atividades educacionais desenvolvidas 
destacam-se os cursos de graduação, de pós-graduação e de 
educação executiva. Entre as atividades de pesquisa, de geração 
e disseminação de conhecimento, destacam-se o Centro de Po-
líticas 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 nas suas atividades. O 
Insper é certificado pela AACSB, The Association to Advance 
Collegiate Schools of Business, desde 2010, sendo uma das 
duas instituições brasileiras acreditadas por essa associação, a 
principal certificadora de escolas de negócios no mundo. A Escola 
também possui a certificação AMBA (The Association of MBAs), 

1. Operational context

Insper is a private nonprofit organization engaged in ed-
ucation and knowledge generation in the fields of business 
administration, economics, law and engineering that ex-
plores the complementarities among these fields to add val-
ue to organizations and to society.

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

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

Among the main educational activities developed are 
the undergraduate, postgraduate and executive education 
courses. Among research, generation and dissemination ac-
tivities, the Centro de Políticas Públicas (CPP), the Centro de 
Estudos e Negócios (CeNeg), the Centro de FInanças (CeFi), 
the Centro de Liderança e Inovação (CLI) ) and the Centro de 
Empreendedorimso (Cemp). The Institution has a universi-
ty campus, at Rua Quatá, 300, in the neighborhood of Vila 
Olímpia in São Paulo, SP.

Over these years, Insper has sought to attain the highest 
standards of governance and quality in its activities. Insper 
has been accredited by the Association to Advance Collegiate 
Schools of Business (AACSB) since 2010 and is one of only 
two Brazilian institutions accredited by this association, which 
is the world’s leading accrediting body of business schools. 
The School’s MBA programs are also accredited by the Asso-
ciation of MBAs (AMBA). In 2017, we received the EQUIS ac-
creditation, an international certification issued by the Euro-
pean Foundation for Management Development (EFMD). The 
quality seal is awarded to schools that meet a global standard 

conferida aos nossos programas de MBA. Em 2017, recebemos 
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, passamos a per-
tencer 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, totalizan-
do 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 constru-
ção de mais de 15.700 metros quadrados, para abrigar o futuro 
prédio a ser utilizado pelos cursos de Engenharia e demais pro-
gramas 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 ca-
pacidade 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 di-
reitos - ITCMD.

O Instituto está imune da tributação do imposto de renda e 
da contribuição social, de acordo com a Constituição Federal e 

of excellence. With certification, we now belong to the select 
group of business schools in the world, less than 1%, which 
have the Triple Crown (AMBA + AACSB + EQUIS).

In 2013 Insper expanded its total floor area by more than 
9,600 m2, with the signing of a lease, totaling over 20,000 
m2 of total floor space, becoming the exclusive renter of the 
property. of this expansion, seven new classrooms were 
already in operation in August of that year to meet the de-
mand of the courses.

In 2014 Insper continued with the expansion project of its 
service area and launched more 15 classrooms, 4 laborato-
ries and 1 multipurpose room for the courses of Engineering 
and Executive Education. With the opening of these spaces, 
the floors 4, 9, 10 and 11, today the total useful floor area ex-
ceeds 20,000 m2.

Since 2009, adjacent land has been acquired on Quatá 
Street, located on the next block to Insper, totaling 3,443 
square meters, with a potential for construction of more than 
15,700 square meters, to house the future building to be used 
by Engineering courses and other school programs. The 
construction of the new building began in February 2017 and 
the beginning of its activities are scheduled for January 2019.

The building will consist of 17 flexible classrooms with ca-
pacity for 60 students, 8 laboratories and a cafe / bookstore 
open to the external public.

The Public Utility is the recognition of the Union, the States 
and the Municipalities of which the Institute provides rele-
vant services to society without distinction of clientele. and 
in 2016 with the extinction of the Federal Utility Title, Insper 
was declared a state public utility granted by Law No. 16,325 
of November 28, 2016 published in the Diário oficial of No-
vember 29, 2016.

In 2017, Insper was declared by the São Paulo state gov-
ernment - Tax office immune from the Tax on Transmission 
“Causa Mortis” and donation of any assets and rights - ITCMD.

The Institution is exempt from income tax and social con-
tribution tax, in accordance with the Federal Constitution and 
with Federal Law 9532/97, the latter establishing in its Arti-
cle 15 that the Institute should cumulatively meet the follow-
ing conditions to be entitled to such exemption:

(a) Does not compensate, in any form, its managers for 
the services rendered;

(b) Fully invests its resources in maintaining and develop-
ing its corporate purposes;
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de acordo com a Lei nº 9.532/97, que estabelece no seu art. 15, 
que o Instituto deverá reunir as seguintes condições, cumulati-
vamente, 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 des-
pesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a 
respectiva exatidão;

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

(e) Apresentar, anualmente, a declaração de rendimentos.
Atendendo a formação estatutária de entidade sem fins lu-

crativos, 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 15 de fevereiro de 2019. 
Esse é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras 

anuais da Companhia no qual o CPC47 / IFRS15 – receita de con-
trato com cliente e o CPC 48 / IFRS 9 – instrumentos financeiros 
foram aplicados. Mudanças nas principais politicas contábeis es-
tão descritas na nota explicativa nº 3a.

b.  Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base 

no custo histórico, com exceção pelos instrumentos financeiros 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado.

c.  Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, 

que é a moeda funcional do Instituto. Todas os saldos foram ar-
redondados 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 julgamen-
tos, 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 estimati-
vas 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 apresen-
tam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações 
financeiras estão incluídos nas seguintes notas explicativas: 

 Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota expli-
cativa nº 3i);
 Determinação do ajuste para créditos de liquidação duvidosa 

(notas explicativas nºs 5 e 6).
 Determinação das provisões para contingências (nota ex-

plicativa 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. Mudanças nas principais políticas contábeis
O Instituto aplicou inicialmente o CPC 48/IFRS 9 – instru-

mentos financeiros e o CPC47 / IFRS15 – receita de contrato 
com cliente a partir de 1º de janeiro de 2018. Uma série de outras 

(c) Maintains complete recordkeeping of its revenues and 
expenses in books that adopt the formalities and proce-
dures required to ensure their accuracy;

(d) Maintains in good condition, for a period of five years 
as from their issue date, all documents that substantiate 
the origins of its revenues and the effective payment of its 
expenses, as well as the performance of any other acts or 
transactions that change its equity position; and

(e) Files income tax returns on an annual basis.
In accordance with its formation as a nonprofit entity, all 

resources generated by Insper are invested in its purpose of 
teaching and education.

2. Preparation basis 

a. Declaration of conformity (with the standards of the 
Accounting Pronouncements Committee – CPC)

The financial statements were prepared in accordance 
with the accounting practices adopted in Brazil.

The issue of the financial statements was authorized by 
the Management on February 15, 2019.

This is the first set of annual financial statements of the 
Institute in which CPC 47 / IFRS 15 - Revenue from Contracts 
with Customers and CPC 48 / IFRS 9 - Financial Instruments 
has been applied. Changes in significant accounting policies 
are described in Note nº 3a.

b. Measurement base
The financial statements were prepared based on histori-

cal cost, except for the financial instruments measured at fair 
value through profit or loss.

c. Functional currency and presentation currency
These financial statements are presented in Brazilian reais, 

which is the functional currency of the Institute. All balances 
has been rounded to the nearest thousandth, except where 
stated otherwise.

d. Use of estimates and judgments
The preparation of the financial statements in accordance 

with CPC standards requires Management to make judg-
ments, estimates and assumptions that affect the appli-
cation of accounting policies and the reported amounts of 
assets, liabilities, revenues and expenses. Actual results may 

differ from these estimates.
Estimates and assumptions are revised on a continuous 

basis. Revisions of accounting estimates are recognized in 
the period in which the estimates are revised and in any fu-
ture periods affected. 

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

 Determination of the useful life of property, plant and 
equipment (note 3i);
 Determination of the adjustment of doubtful accounts 

(note nºs 5 e 6).
 Determination of the provisions for contingencies (note 

nº 13). 
The actual results of transactions and information may dif-

fer from these estimates.

3. Main accounting policies

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

a. Changes in significant accounting policies 
The Institut initially adopted CPC 48/IFRS 9 - Financial In-

struments as of January 1, 2018 and CPC47 / IFRS15 – Rev-
enue from Contracts with Customers. A series of other new 
standards also became effective as of January 1, 2018, but 
without material impact on Institute’s financial statements.

Due to the transition methods selected by the Institute for 
the application of these standards, comparative information 
on these financial statements has not been restated to re-
flect the requirements of the new standards.

The effect of the initial application of these standards is 
mainly attributed to the following:

 an increase in impairment losses recognized in financial 
assets.

a(i)CPC 48/IFRS 9 Financial Instruments 
CPC 48/IFRS 9 establishes requirements to recognize and 
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novas normas também entraram em vigor a partir de 1º de janeiro 
de 2018, mas não afetaram materialmente as demonstrações 
financeiras do Instituto.

Devido aos métodos de transição escolhidos pelo Instituo 
na aplicação dessas normas, as informações comparativas des-
sas demonstrações financeiras não foram reapresentadas para 
refletir os requerimentos das novas normas e, desta forma, foi 
apresentada conforme reportado anteriormente.

O efeito da aplicação inicial dessas normas é atribuído prin-
cipalmente ao seguinte:

 um aumento nas perdas por redução ao valor recuperável 
reconhecidas nos ativos financeiros.

a(i) CPC 48/IFRS 9 Instrumentos financeiros
O CPC 48/IFRS 9 estabelece requerimentos para reconhecer 

e mensurar ativos financeiros, passivos financeiros e alguns con-
tratos de compra ou venda de itens não financeiros. Esta norma 
substitui o CPC 38/IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhe-
cimento e Mensuração.

Classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros
O CPC 48 / IFRS 9 traz uma nova abordagem na classifica-

ção e mensuração de ativos financeiros, a qual considera tanto o 
modelo de negócios em que os ativos são administrados e suas 
características de fluxo de caixa. 

A norma classificou os ativos financeiros nas seguintes cate-
gorias: (i) ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado 
(CA); (ii) ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes (VJORA); e (iii) ativos financeiros 
mensurados ao valor justo por meio do resultado (VJR). A norma 
eliminou as categorias propostas pelo IAS 39 (CPC 38) de man-
tidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis 
para venda.

O CPC 48/IFRS 9 retém em grande parte os requerimentos 
existentes no CPC 38/IAS 39 para a classificação e mensuração 
de passivos financeiros. O Instituto não designou ou pretende 
designar passivos financeiros como valor justo por meio do re-
sultado (VJR), sendo assim, não houve qualquer impacto espe-
rado na classificação de passivos financeiros de acordo com os 
requerimentos do CPC 48.

Ativo financeiro
Financial assets

Classificação anterior
Prior classification

Classificação CPC 48/IFRS 9
IFRS 9 Classification

Caixa e equivalente de caixa
Cash and cash equivalents

Valor justo por meio do resultado
Fair value through profit or loss

Valor justo por meio do resultado
Fair value through profit or loss

Contas a receber de alunos
Accounts receivable from students

Empréstimos e recebíveis
Loans and receivables

Custo amortizado
Amortized cost

Bolsas restituíveis
Cash and cash equivalents

Empréstimos e recebíveis
Loans and receivables

Custo amortizado
Amortized cost

Outras contas a receber
Cash and cash equivalents

Empréstimos e recebíveis
Loans and receivables

Custo amortizado
Amortized cost

Passivo financeiro
Financial assets

Fornecedores
Trade accounts payable

Custo amortizado
Amortized cost

Outros passivos financeiros (custo amortizado)
Other financial liabilities (Amortized cost)

Superávit acumulado
Retained surplus

Impacto na adoção do CPC 48/IFRS 9  em 1o. de janeiro de 2018
Impact on the adoption of CPC 48 / IFRS 9 in 1o. January 2018

Despesa com devedores duvidosos
Allowance for doubtful accounts

(667)

Efeito em 1o de janeiro de 2018
Effect on 1st. January 2018

(667)

Abaixo são demonstrados a classificação dos ativos e pas-
sivos financeiros anteriormente e como ficou a classificação a 
partir da data da adoção em 1º de janeiro de 2018:

em milhões de Reais* | millions of Reais*

measure financial assets, financial liabilities and some con-
tracts for the purchase or sale of non-financial items. This 
standard replaces CPC 38/IAS 39 - Financial Instruments: 
Recognition and measurement. 

Classification and measurement of financial assets  
and liabilities

CPC 48 / IFRS 9 brings a new approach to financial asset 
classification and measurement, which considers business 
model in which the assets are managed and their cash flow 
characteristics.

The standard classified financial assets into the following 
categories: (i) financial assets measured at the amortized 
cost (AC); (ii) financial assets measured at fair value through 
other comprehensive income (FVOCI); and (iii) financial as-
sets measured at fair value through profit or loss (FVTPL). 
The standard eliminated the categories proposed by IAS 39 
(CPC 38) of assets held-to-maturity, loans and receivables, 
and available for sale.

CPC 48/IFRS 9 retains a large part of the existing require-
ments of CPC 38/IAS 39 for the classification and measure-
ment of financial liabilities.

The Institute did not designate or intend to designate fi-
nancial liabilities as fair value through profit or loss (FVTPL), 
therefore, there was no expected impact on the classifica-
tion of financial liabilities in accordance with the require-
ments of CPC 48.

The classification of financial assets and liabilities is shown 
below and as of the date of adoption on January 1, 2018:

Impairment - Financial Assets
IFRS 9 replaces the “incurred loss” model in (IAS 39) with 

an expected credit loss (ECL) model. This will require a rel-
evant judgment on how changes in economic factors affect 
expected credit losses, which will be determined on the 
basis of weighted probabilities. The new impairment model 
applies to financial assets measured at amortized cost, con-
tract assets and debt investiments at FVOCI, but not invest-
ments in equity instruments. Under IFRS 9, credit losses are 
recognised earlier than under IAS 39.

The application of the impairment requirements of CPC 48 
/ IFRS 9 on January 1, 2018 led to the recognition of an addi-
tional provision for impairment, as follows:

Redução no valor recuperável (Impairment) - Ativos Financeiros 
O CPC 48 / IFRS 9 substitui o modelo de “perdas incorridas” 

do CPC 38 (IAS 39) por um modelo prospectivo de “perdas de 
crédito esperadas”. Isso exigirá um julgamento relevante sobre 
como as mudanças em fatores econômicos afetam as perdas 
esperadas de crédito, que serão determinadas com base em pro-
babilidades ponderadas. O novo modelo de perdas esperadas se 
aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado 
ou ao VJORA, com exceção de investimentos em instrumentos 
patrimoniais e ativos contratuais. A aplicação dos requisitos de 
redução ao valor recuperável do CPC 48 / IFRS 9 em 1º de janeiro 
de 2018 levou ao reconhecimento de uma provisão adicional para 
redução ao valor recuperável, conforme segue:
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a(ii) CPC 47/IFRS 15 Receita de contrato com cliente
O CPC 47/IFRS 15 estabelece uma estrutura abrangente para 

determinar se e quando uma receita é reconhecida e por quanto 
a receita é mensurada. Ele substituiu o CPC 30/IAS 18 - Recei-
tas, o CPC 17/IAS 11- Contratos de Construção e interpretações 
relacionadas. De acordo com o CPC 47/IFRS 15, a receita é reco-
nhecida quando o cliente obtém o controle dos bens ou serviços. 
Determinar o momento da transferência de controle - em um 
momento específico no tempo ou ao longo do tempo - requer 
julgamento.

O Instituto adotou o CPC 47/IFRS 15 usando o método de 
efeito cumulativo (sem expedientes práticos), com o efeito de 
aplicação inicial da norma em 1º de janeiro de 2018. Consequente-
mente, a informação apresentada para 2017 não foi reapresenta-
da - isto é, está apresentada, conforme reportado anteriormente, 
sob o CPC 30/IAS 18, o CPC 17/IAS 11 e

interpretações relacionadas. Além disso, os requerimentos 
de divulgação do CPC 47/IFRS 15, em geral, não foram aplicados 
à informação comparativa.

As receitas são registradas no mês em que os serviços 
são prestados líquida de devoluções e descontos comerciais e 
quando (i) os riscos e benefícios mais significativos inerentes 
aos serviços prestados forem transferidos para o cliente, (ii) for 
provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para o 
Instituto, (iii) o valor da receita operacional possa ser mensurado 
de maneira confiável.

Em relação a CPC 47/IFRS 15 não houve impacto material 
no balanço patrimonial, na demonstração de resultado e na de-
monstração dos fluxos de caixa do Instituto para o exercício findo 
a 31 de dezembro de 2018 pois as operações e principalmente as 
modalidades de vendas praticadas pelo Instituto fazem com que 
os critérios de reconhecimento de receita já atenderem substan-
cialmente os critérios requeridos pela nova norma.

b. 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 pas-
sivos não monetários que são mensurados pelo valor justo em 
moeda estrangeira são reconvertidos para a moeda funcional à 

(ii) CPC 47/IFRS 15 - Revenue from Contracts with 
Customers 

CPC 47/IFRS 15 establishes a comprehensive framework 
for determining whether, how much and when revenue is 
recognized. It replaces CPC 30/IAS 18 Revenues, CPC 17/
IAS 11 - Construction Contracts and related interpretations. 
According to CPC 47/IFRS 15, revenue is recognized when 
a customer obtains control of the goods or services. De-
termining the timing of the transfer of control - at a specific 
point in time or over time - requires judgment.

The adopted the CPC 47 / IFRS 15  using the cumulative 
effect method, with first-time application as of January 1, 
2018. Consequently, the information presented for 2017 was 
not restated and, accordingly, it was presented as previosly 
reported according to CPC 30 / IAS 18, CPC 17 / IAS 11 and re-
lated interpretations. In addition, the disclosure requirements 
of CPC 47 / IFRS 15, in general, were not applied to compar-
ative information.

Revenue was recognized when (i) significant risks and re-
wards inherent to the ownership of the assets were trans-
ferred to the purchaser, (ii) it was probable that the financial 
economic benefits will flow to the Institute, (iii) the costs 
related and potential return of goods could be reliably es-
timated, (iv) there was no continued involvement with the 
goods sold, and (v) the amount of revenue could be reliably 
measured.

In relation to CPC 47/IFRS 15, there was no material im-
pact on the Institute's balance sheet, statement of income 
and statement of cash flows for the year ended December 
31, 2018, since the the criteria adopted by the Institute in 
revenue recognition already substantially meet the criteria 
required by the new standard. 

b. Transactions in foreign currency
Monetary assets and liabilities denominated and calculat-

ed in foreign currencies at the reporting date are retranslated 
to the functional currency at the exchange rate on that date. 
Non-monetary assets and liabilities that are measured at fair 
value in foreign currencies are retranslated to the functional 
currency at the exchange rate on the date when the fair val-
ue was determined. Non-monetary items that are measured 
based on historical cost in a foreign currency are translated 
at the exchange rate at the transaction date. Differences in 

foreign currencies resulting from the conversion are gener-
ally recognized in income.

c. Financial instruments

(i) Recognition and initial measurement  
Trade accounts receivable and debt securities issued are 

initially recognized on the date that they were originated. All 
other financial assets and liabilities are initially recognized 
when the Institute becomes a party to the instrument's con-
tractual provisions.

A financial asset (unless it is trade accounts receivable 
without a material financing component) or a financial lia-
bility is initially measured at fair value, plus, for an item not 
measured at FVTPL, transaction costs which are directly 
attributable to its acquisition or issue. A trade accounts re-
ceivable without a significant financing component is initially 
measured at the price of the transaction.

(ii) Subsequent classification and measurement 
Financial assets - Policy applicable from January 1, 2018
Upon initial recognition, a financial asset is classified as 

measured: at amortized cost, at FVTPL - debt instrument; 
at FVOCI - equity instruments; or at FVTPL. In 2018, the In-
stitute did not have any financial instruments classified as 
FVOCI - debt instrument or FVTOCI - equity instrument.

Financial assets are not reclassified after initial recogni-
tion, unless the Institute changes the business model for the 
management of financial assets, in which case all affected fi-
nancial assets are reclassified on the first day of the report-
ing period subsequent to the change in the business model.

A financial asset is measured at amortized cost if it meets 
both conditions below and is not designated as measured at 
FVTPL:

 is held within a business model whose purpose is to main-
tain financial assets to receive contractual cash flows; and

 its contractual terms generate, on specific dates, cash 
flows only related to the payment of principal and interest on 
outstanding principal value.

All financial assets not classified as measured at amor-
tized cost as described above, are classified as FVTPL. 

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 resul-
tantes da conversão são geralmente reconhecidas no resultado.

c. Instrumentos financeiros

(i) Reconhecimento e mensuração inicial 
O Instituto reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente 

na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passi-
vos financeiros são reconhecidos inicialmente quando o Instituto 
se tornar parte das disposições contratuais do instrumento.

Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber 
de clientes sem um componente de financiamento significativo) 
ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, 
acrescido, para um item não mensurado ao VJR, os custos de 
transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou 
emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente 
significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço 
da operação.

(ii) Classificação e mensuração subsequente 
Instrumentos Financeiros – Política aplicável a partir de 1º de 

janeiro de 2018
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado 

como mensurado: ao custo amortizado; ao VJORA - instrumen-
to de dívida; ao VJORA -instrumento patrimonial; ou ao VJR. No 
exercício de 2018 o Instituto não possuía nenhum instrumento 
financeiro classificado como VJORA - instrumento de dívida ou 
VJORA - instrumento patrimonial.

Os ativos financeiros não são reclassificados subsequente-
mente ao reconhecimento inicial, a não ser que o Instituto mude 
o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste 
caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no 
primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança no 
modelo de negócios.

Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se 
atender ambas as condições a seguir e não for designado como 
mensurado ao VJR:

95 96

06
Sustentabilidade financeira
Financial sustainability

05
Impacto na sociedade
Impact on society

03
Difusão de conhecimento
Knowledge dissemination

02
Formação de gente   
People development

04
Atração de talentos
Talent Attraction

01
Apresentação 
Presentation



 é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objeti-
vo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa 
contratuais; e

 seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos 
de caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e 
juros sobre o valor principal em aberto.

Todos os ativos financeiros não classificados como mensu-
rados ao custo amortizado conforme descrito acima, são clas-
sificados como ao VJR.

Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do 
resultado (VJR)

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor 
justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, 
é reconhecido no resultado. 

Custo amortizado
Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo 

amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amor-
tizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, 
ganhos e perdas cambiais e o impairment são reconhecidos no 
resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é 
reconhecido no resultado. Os recebíveis abrangem caixa e equi-
valentes de caixa, contas a receber de alunos, bolsas restituíveis 
e outros créditos provenientes de prestação de serviços.

Ativos financeiros – Classificação, Mensuração subsequente 
e ganhos e perdas: 

Política aplicável antes de 1º. de janeiro de 2018

O Instituto classificou os ativos financeiros nas seguintes 
categorias:

 empréstimos e recebíveis;
 ativos financeiros mantidos até o vencimento;
 ativos financeiros disponíveis para venda; e
 ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 

resultado
O Instituto mensurou os ativos financeiros da seguinte forma:
 Ativos financeiros a VJR - Mensurados ao valor justo e as 

Financial assets at FVTPL 
These assets are subsequently measured at fair value. 

Net gain and losses, including any interest are recognised in 
profit or loss. 

Financial assets at amortised cost
These assets are subsequently measured at amortized 

cost using the effective interest method. The amortised cost 
is reduced by impairment losses. Interest income, foreing 
exchange gains or losses and impairment are recognised in 
profit or loss. Receivables include cash and cash equivalents, 
student accounts receivable, repayable loans and other re-
ceivables from the provision of services

Financial assets - Policy applicable before January 1, 2018.
The  Institute classified financial assets in the following 

categories:
 loans and receivables;
 financial assets held to maturity;
 financial assets available for sale; and
 financial assets measured at fair value through profit or loss

The Institute measured the financial assets as follows:
 Financial assets at FVTPL - Measured at fair value and 

changes in fair value, including interest, were recognized in 
profit or loss. 

 Financial assets held-to-maturity - They are measured 
at amortized cost using the effective interest rate method.

 Loans and receivables - They are measured at amortized 
cost using the effective interest rate method.

Financial liabilities - classification, subsequent measure-
ment and gains and losses

Financial liabilities were classified as measured as amor-
tized cost or at FVTPL. A financial liability is classified as mea-
sured at fair value through profit or loss if it is classified as held 
for trading. Financial liabilities measured at FVTPL are mea-
sured at fair value and net gains (loss), including any interest 
expense, is recognized in profit or loss. Other financial liabili-
ties are subsequently measured at amortized cost using the 
effective interest method. Interest expense, foreign exchange 
gains and losses are recognized in profit or loss. Any gain or 
loss on derecognition is also recognized in profit or loss.

The Institute has the following non-derivative financial li-
abilities: Trade accounts payable and other accounts payable.

(iii) offset
Financial assets or liabilities are offset and the net value 

reported in the balance sheet only when the Institute cur-
rently has legally enforceable right to set off and there is 
intention to settle on a net basis, or to realize the asset and 
settle the liability simultaneously. 

(iv) Instrumentos financeiros derivativos
As of December 31, 2018 and 2017, the Institute held no 

transactions involving derivative financial instruments, in-
cluding hedge transactions.

e. Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents comprise the balances of cash, 

banks checking accounts and interest-bearing bank depos-
its with original maturities of three months or less as from 
the contracting date that are subject to insignificant risk of 
change in value and are used to settle short-term obliga-
tions.

f. Accounts receivable from students  
Represent basically the monthly tuition fees billed but not 

received billing services and the agreements entered into 
with students with overdue monthly tuition fees. 

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

g. Current and non-current liabilities
Current and non-current liabilities are stated at known 

or determinable amounts plus, when applicable, the cor-
responding charges, monetary variation and/or currency 
translation gains or losses incurred through the balance 
sheet base date.

variações no valor justo, incluindo juros, foram reconhecidas no 
resultado. 

 Ativos financeiros mantidos até o vencimento - Mensurados 
ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos.

 Empréstimos e recebíveis - Mensurados ao custo amorti-
zado utilizando o método de juros efetivos.

Passivos financeiros - Classificação, Mensuração subse-
quente e ganhos e perdas: 

Os passivos financeiros foram classificados como mensura-
dos ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é clas-
sificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado 
caso for classificado como mantido para negociação. Passivos 
financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo 
e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. 
Outros passivos financeiros são subsequentemente mensura-
dos pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. 
As despesas de juros são reconhecidas no resultado. Qualquer 
ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido 
no resultado.

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

(iii) Compensação 
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor 

líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente 
quando, o Instituto tenha atualmente um direito legalmente exe-
cutável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los 
em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo 
simultaneamente.

(iv) Instrumentos financeiros derivativos
O Instituto não possuía em 31 de dezembro de 2018 e 2017 

nenhuma operação com instrumentos financeiros derivativos, 
incluindo operações de hedge.

d. Caixa equivalentes de caixa 
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, ban-

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

e. Contas a receber de alunos 
Representam, basicamente, as mensalidades emitidas, po-

rém não recebidas, serviços a faturar, além de acordos firmados 
com estudantes de mensalidades vencidas. 

O reconhecimento do ajuste para créditos de liquidação du-
vidosa 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 rece-
ber e é calculada levando-se em consideração os índices históri-
cos de recuperação em suas diversas modalidades. Estes índices 
são revisados anualmente buscando uma melhor estimativa para 
a mensuração desses valores.

f. Passivo circulante e não circulante
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pe-

los valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável 
dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cam-
biais incorridas até a data de levantamento do balanço patrimonial.

g. Serviços faturados e não prestados - Receita diferida 
Como prática de negócio e mercado de atuação do Instituto, 

há faturamentos e pagamentos antecipados de cursos custo-
mizados, graduação e pós-graduação. Consequentemente, são 
reconhecidas como receitas diferidas, no passivo circulante, as 
mensalidades de períodos subsequentes recebidas antecipa-
damente pelo Instituto no exercício social em curso e que serão 
reconhecidas no resultado do exercício de acordo com o regime 
de competência. 

h. Provisões
Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quan-

do 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.

Machinery and equipment 10 years

Furniture and fixtures 10 years

IT equipment 5 years

Library 10 years

Facilities 23 years

Leasehold improvements 20 years

i. 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 aliena-
ção 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 são as seguintes:

h. Services billed and not rendered - Deferred revenue
As common practice in the business and market of the 

Institute, the billing and payment of custom programs and 
graduate programs are made in advance. Consequently, 
monthly tuition fees referring to subsequent periods and re-
ceived in advance in the current fiscal year by the Institute 
are recognized as deferred revenues in current liabilities and 
are recognized on an accrual basis through profit or loss for 
the fiscal year. 

i. Provisions
A provision is recognized on the balance sheet when the 

Institute has a legal liability or one created as a result of a 
past event and it is likely that economic resources will be re-
quired to settle the liability. Provisions are recorded based on 
the best estimates of the risk involved.

j. Property, plant and equipment
Recognition and measurement
Property, plant and equipment items are stated at histor-

ical acquisition or construction cost, net of accumulated de-
preciation and impairment losses. 

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

Amortization and depreciation
Leasehold improvements are amortized based on the du-

ration of the lease agreement of 20 years.
Depreciation is calculated by applying the straight-line 

method to the depreciable amount, which is the acquisition 
cost of an asset, less its residual value over its estimated 
useful life.

The estimated useful lives of property, plant and equip-
ment are as follows :

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

The amortization and depreciation methods, useful lives 
and residual values are reviewed at the end of the fiscal year 
and any adjustments are recognized as changes in account-
ing estimates.

k. Deferred
At the initial moment of application of Technical Pro-

nouncement CPC 13 - Initial Adoption of Law 11,638 / 07 and 
Provisional Measure 449/08 as provided for in item 20 of 
this pronouncement (later converted into Law 11,941 / 09), 
the Institute opted for to maintain in this account the balance 
of deferred assets related to pre-operating expenses until 
they are fully amortized or written off against income. This 
complete amortization will occur in the next 8 years.

l. Lease
Payments made under operating leases are recognized in 

the statement of income by the straight-line method over 
the lease term. The lease incentives received are recognized 
as an integral part of the total lease expenses, over the term 
of the lease. 

m. Intangible assets
The intangible asset refers practically to the investments 

in software and systems of computer applications of the In-
stitute. These assets are amortized on a straight-line basis 
over the period of the license or 5 years when there is no 
specification of the term.

n. Impairment testing
Management reviews annually the net carrying value of 

assets in order to assess events or changes in economic, 
operating, or technological circumstances that could indicate 
deterioration or impairment. When such evidence is detect-
ed and the net carrying value exceeds the recoverable value, 
the asset is adjusted for deterioration by adjusting the net 
carrying value to the recoverable value.

o. Impairment
(i) Financial assets
Policy applicable from January 1, 2018
The Institute calculates loss allowances for expected cred-

it losses on financial assets measured at amortized cost; 

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.

j. 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-operacionais até a sua completa amortização ou 
baixa contra o resultado. Essa amortização completa irá ocorrer 
nos próximos 8 anos.
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k. 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. 

l. Ativos intangíveis
O ativo intangível refere-se praticamente aos investimentos 

em softwares e sistemas de aplicativos de informática do Institu-
to. Esses ativos são amortizados de forma linear pelo período da 
licença de uso ou de 5 anos quando não há especificação do prazo.

m. 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.

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

n. Redução ao valor recuperável (impairment)

(i) Ativos financeiros não derivativos
Política aplicável a partir de 1º de Janeiro de 2018
O Instituto apura as provisões para perdas esperadas de cré-

dito sobre ativos financeiros mensurados ao custo amortizado. 
Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro 

aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial e 
ao estimar as perdas de crédito esperadas, o Instituto considera 
informações razoáveis e passíveis de suporte que são relevantes 
e disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui informa-
ções e análises quantitativas e qualitativas, com base na experiên-
cia histórica do Instituto, na avaliação de crédito e considerando 
informações prospectivas (forward-looking).

When determining if the credit risk of a financial asset 
has significantly increased since the initial recognition and 
when estimating expected credit losses, the Institute con-
siders reasonable and tolerable information that is relevant 
and available without excessive cost or effort. This includes 
quantitative and qualitative information and analysis, based 
on the Institute's historical experience, credit assessment, 
and considering forward-looking information.

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

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

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

(ii) Non-financial assets
The book values of the Institute's non-financial assets, 

are reviewed at each balance sheet date for indication of 
impairment. If such indication exists, the asset's recoverable 
amount is estimated. During 2018, there was no indication of 
impairment of non-financial assets.

p. Short-term employee benefits
Obligations for short-term employee benefits are mea-

sured on a non-discounted basis and incurred as expenses 
as the related service is rendered.

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

q. Revenue from services
Revenues are formed primarily by the monthly tuition 

fees charged for the post-secondary academic programs 
(graduation and graduate), the monthly tuition fees charged 
for post-secondary non-degree and extension programs, 
the fees charged for other education services rendered and 
the registration fees charged for admissions examinations. 
Revenues are recorded in the month in which services are 
provided net of discounted and discounted sales and when 
(i) significant risks and rewards inherent to the ownership of 
the assets, and and services provided, were transferred to 
the customer, (ii) it was probable that the financial econom-
ic benefits will flow to the Institute, (iii) the costs related and 
potential return of goods could be reliably estimated.

r. Revenue from donations
Revenues from donations are funds received from third 

parties and are booked in the month in which they are effec-
tively received. 

s. Financial income and expenses
Financial income comprises interest income on cash in-

vestments and the interest on accounts receivable arising 
from the renegotiation of monthly tuition fees. Interest in-
come is recognized through profit or loss by the effective 
interest method.

Financial expenses comprise expenses with banking ser-
vices, fines and interest.

t. Present value adjustment of assets and liabilities
The Institute does not significantly adopt the use of trans-

actions involving installment sales with set amounts. There-
fore, the balances of the rights and obligations are measured 
at the close of the fiscal year at amounts similar to the re-
spective present values. 

u. Calculation of surplus
The revenues, costs and expenses of the operations are 

recognized on an accrual basis.
The revenues are recognized in accordance with the ren-

dering of services when their value can be measured reliably, 
net of discounts, credits, deductions and estimated potential 
disallowances. Revenue is not recognized if there is any sig-
nificant uncertainty with regard to its realization.

Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência 
objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconheci-
mento 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 ati-
vos, 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 va-
lor 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 es-
pecificamente indicado. Este valor de uso é estimado com base no 
valor presente de fluxos de caixa futuros, resultado das melhores 
estimativas do Instituto. 

(ii) 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 recupe-
rável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo 
é determinado. Durante o exercício de 2018, não houve indicação 
de perda no valor recuperável dos ativos não financeiros.

o. 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.
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p. 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 servi-
ços são prestados líquida de devoluções e descontos comerciais 
e quando (i) os riscos e benefícios mais significativos inerentes 
aos serviços prestados forem transferidos para o cliente, (ii) for 
provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para o 
Instituto, (iii) o valor da receita operacional possa ser mensurado 
de maneira confiável. 

q. Receita de doações
As receitas de doações são recursos recebidos de terceiros 

e são registradas no mês em que ocorre o efetivo recebimento. 

r. Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre apli-

cações financeiras e juros sobre contas a receber por mensalida-
des renegociadas. A receita de juros é reconhecida no resultado, 
através do método dos juros efetivos.

As despesas financeiras abrangem despesas bancárias, mul-
tas e juros.

s. 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 encerramen-
to dos exercícios por valores próximos aos respectivos valores 
presentes.

t. Apuração do superávit
As receitas, os custos e as despesas das operações são reco-

nhecidos 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 con-
fiável, líquidas de descontos, créditos, abatimentos e possíveis 
glosas estimadas. Uma receita não é reconhecida se há incerteza 
significativa da sua realização.

v. Revenues from volunteer work 
As established in ITG Interpretation 2002 (R1) - Enti-

ty without Purpose of Profit, the Institute values revenues 
from voluntary work, including members of management 
bodies, and is measured at fair value taking into account the 
amounts that the Institute Would pay if it contracted these 
services in a similar market. On December 31, 2018, the In-
stitute recorded income and expenses related to voluntary 
work, although it had no significant effect on the financial 
statements, in the amount of R$ 94 (R$ 92 in 2017).

w. Standards issued but not yet effective 
A number of new standards or changes in standards and 

interpretations will be effective for years beginning after 
January 1, 2019. The Institute did not adopt these changes in 
the preparation of these financial statements. The Institute 
did not plan to adopt these standards in advance.

of those standards that are not yet effective, IFRS 16 is 
expected to have a material impact  on the Institute’s finan-
cial statements in the period of initial application. 

Expected impacts on the adoption of CPC 06 (R2) / IFRS 
16 - Leasing Operations 

The Institute shall adopt CPC 06 (R2) / IFRS 16 - Leases as 
from January 1, 2019. The Institute has assessed the poten-
tial impact that the initial application of CPC 06 (R2) / IFRS 
16 will have on the financial statements, as Described below. 
The actual impacts of adopting the standard as of January 1, 
2019 may change because:

 the new accounting policies are subject to change until 
the Institute presents its first financial statements that in-
clude the date of the initial application.

IFRS 16 introduces a single model of accounting of leases in 
the balance sheet for lessees. A lessee recognizes an asset 
of right of use that represents its right to use the leased asset 
and a lease liability that represents its obligation to make the 
lease payments. Optional exemptions are available for short-
term leases and low-value items. The lessor’s accounting re-
mains similar to the current standard, that is, lessors continue 
to classify leases as financial or operating leases.

IFRS 16 replaces the current lease standards, including CPC 
06 (IAS 17) Leases and ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 15 and SIC 27) 
Complementary Aspects of Commercial Lease Operations.

(i) Leases in which the Institute is a lessee
The Institute will recognize new assets and liabilities for its 

operating leases regarding physical stores and distribution 
centers (DCs). The Institute previously recognized operating 
lease expenses on a straight-line basis over the lease term 
and recognized assets and liabilities to the extent that there 
was a time difference between actual lease payments and 
recognized expenses.

Based on the information currently available, Institute es-
timates that it will recognize additional lease obligations of 
R$ 256,906 on January 1, 2019. 

u. Receitas com trabalhos voluntários 
Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R1) - En-

tidade 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 have-
ria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar.

Em 31 de dezembro de 2018 o Instituto apurou o montante 
de  receitas e despesas relacionadas aos trabalhos voluntários, 
apesar de não ter efeito relevante nas demonstrações financei-
ras, no valor de R$ 94 (R$ 92 em 2017). 

v. Novas normas e interpretações ainda não efetivas
Uma série de novas normas ou alterações de normas e 

interpretações serão efetivas para exercícios iniciados após 1º 
de janeiro de 2019. O Instituto não adotou essas alterações na 
preparação destas demonstrações financeiras. O Instituto não 
planejou adotar estas normas de forma antecipada.

Entre as normas que ainda não estão em vigor, espera-se que 
o CPC 06 (R2)/IFRS16 tenha um impacto material nas demons-
trações financeiras do Instituto no período de aplicação inicial. 

Impactos esperados na adoção do CPC 06 (R2) / IFRS 16 - 
Operações de Arrendamento Mercantil

O Instituto deverá adotar o CPC 06(R2) / IFRS 16 - Arren-
damentos a partir de 1º de janeiro de 2019. O Instituto avaliou o 
potencial impacto que a aplicação inicial do CPC 06 (R2) / IFRS 
16 terá sobre as demonstrações financeiras, conforme descrito 
abaixo. Os impactos reais da adoção da norma a partir de 1º de 
janeiro de 2019 poderão mudar porque:

 as novas políticas contábeis estão sujeitas à mudança até que 
o Instituto apresente suas primeiras demonstrações financeiras 
que incluam a data da aplicação inicial.

A IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de ar-
rendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um ar-
rendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa 
o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arren-
damento 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 arrenda-
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Caixa e equivalentes de caixa 2018 2017

Caixa 12 37 

Caixa em moeda estrangeira 114 104 

Santander 194 96

Itaú-Unibanco 402 - 

Brasil 560 1

Bradesco 2 150

1.284 387

Aplicações financeiras 2018 2017

Itaú-Unibanco 53.605 59.069 

Santander 7.028 11.802 

Bradesco1 57 1.526

Bradesco 24.749 61.530 

Tesouro Nacional - 6.060

85.439 139.987

86.723 140.374

Financial investments  2018 2017
Itaú-Unibanco 53.605 59.069 

Santander 7.028 11.802 

Bradesco1 57 1.526

Bradesco 24.749 61.530 

Tesouro Nacional - 6.060

85.439 139.987

86.723 140.374

dor permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendado-
res continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou 
operacionais.

A IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, 
incluindo o CPC 06/IAS 17 Operações de Arrendamento Mercantil 
e o ICPC 03/IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27 Aspectos Complementares 
das Operações de Arrendamento Mercantil.

(i) Arrendamentos em que o Instituto é um arrendatário
O Instituto reconhecerá novos ativos e passivos para seus 

arrendamentos operacionais das instalações (imóveis) onde é 
o prédio administrativo do Instituto e local no qual as aulas são 
ministradas. O Instituto reconhecia anteriormente uma despesa 
linear de arrendamento operacional durante o prazo do arrenda-
mento, e reconhecia ativos e passivos na medida em que havia 
uma diferença temporal entre os pagamentos efetivos de arren-
damentos e as despesas reconhecidas.

Com base nas informações atualmente disponíveis, o Instituto 
estima que reconhecerá obrigações adicionais de arrendamento 
de R$ 256.906 em 1º de janeiro de 2019.

(ii) Transição
O Instituto pretende aplicar o CPC 06 (R2) / IFRS 16 inicial-

mente em 1º de janeiro de 2019, utilizando a abordagem retros-
pectiva modificada. Portanto, o efeito cumulativo da adoção do 
CPC 06 (R2) / IFRS 16 será reconhecido como um ajuste no saldo 
de abertura dos lucros acumulados em 1º de janeiro de 2019, sem 
atualização das informações comparativas.

O Instituto planeja aplicar o expediente prático com relação 
à definição de contrato de arrendamento na transição. Isso sig-
nifica que aplicará o CPC 06 (R2) / IFRS 16 a todos os contratos 
celebrados antes de 1º de janeiro de 2019 que eram identificados 
como arrendamentos de acordo com o COC 06 (R1) / IAS 17 e a 

Caixa e equivalentes de caixa 86.723 140.374

86.723 140.374

Cash and cash equivalents 86.723 140.374

86.723 140.374

ICPC 03 / IFRIC 4. 
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 exer-
cícios de 2018 e 2017), que o Instituto contrata com instituições 
financeiras de primeira linha.

Short-term, highly liquid financial investments that are 
readily convertible into a known cash amount and are made 
low risk investment. 

Resources classified as cash and cash equivalents basi-
cally comprise financial investments, which are linked to the 
remuneration between 100% and 105% of the CDI (in 2018 
and 2017), which the Institute contracts with first-tier finan-
cial institutions. 

(ii) Transition
The Institute intends to initially adopt CPC 06 (R2) / IFRS 

16 as of January 1, 2019, adopting a modified retrospective 
approach. Therefore, cumulative effect of adopting CPC 06 
(R2) / IFRS 16 will be recognized as an adjustment to retained 
earnings’ opening balance on January 1, 2019, without updat-
ing comparative information.

The Institute plans to apply a practical expedient for the 
definition of lease contract upon transition. That means that 
it will apply CPC 06 (R2) / IFRS 16 to all contracts entered into 
before January 1, 2019 which were identified as leases in ac-
cordance with CPC 06 (R1) / IAS 17 and ICPC 03 / IFRIC 4.

Cash and Banks 2018 2017
Cash 12 37 

Cash in foreign currency 114 104 

Santander 194 96

Itaú-Unibanco 402 - 

Brasil 560 1

Bradesco 2 150

1.284 387
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O efeito da  aplicação  inicial do CPC 47/IFRS 15 e do CPC 48/
IFRS 9 está descrito na nota explicativa no. 3a.

A exposição do Instituto a risco de crédito e perdas por re-
dução ao valor recuperável relacionada ao contas a receber de 
alunos, pode ser assim apresentada:

Avaliação de perda esperada de crédito para clientes em 1º. de 
janeiro e em 31 de dezembro de 2018.

O Instituto utiliza a matriz de provisões para a mensuração 
da perda de crédito esperada com contas a receber de alunos. 
As taxas de perda são calculadas por meio do uso do método 
de rolagem com base na probabilidade de um valor a receber 
avançar por estágios sucessivos de inadimplência até a baixa 
probabilidade. 

A tabela a seguir demonstra a exposição ao risco de crédito 
e perdas de crédito esperadas para o contas a receber de alunos 
em 31 de dezembro de 2018:

As taxas de perda são baseadas na experiência real de perda 
de crédito verificada nos últimos cinco anos. 

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 pagamen-
tos serão exigidos com atualização do IPCA. 

O Instituto, considerando a indexação dos pagamentos das dívi-
das pelos valores dos boletos vigentes nas datas previstas de liqui-
dação das obrigações efetuou o cálculo do valor presente das par-
celas 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 con-
cedidas a jovens estudantes talentosos que possuam bom apro-
veitamento acadêmico e comprovada baixa renda e que optem 
por um curso de graduação oferecido pelo Instituto. 

31 de dezembro 
de 2018

Saldo 
contábil 

bruto

Taxa média 
ponderada 

de perda 
estimada

Provisão 
para 

perda 
esperada

A vencer 15.620 1,97% 308

Vencidos

De 1 a 30 dias 3.942 2,10% 83

De 31 a 180 dias 2.607 23,60% 615

Mais de 180 dias 3.339 100,00% 3.339

25.508 4.345

2018 2017

Contas a 
Receber Provisão Líquido Líquido

Bolsas restituíveis 20.622 (3.312) 17.310 15.994

Circulante 3.461 (1.069) 2.392 2.151

Não Circulante 17.161 (2.243) 14.918 13.843

2018 2017

Accounts 
receivable Provision Net Net

Refundable 
scholarships 20.622 (3.312) 17.310 15.994

Current 3.461 (1.069) 2.392 2.151

Non-Current 17.161 (2.243) 14.918 13.843

6. Bolsas restituíveis

Aplicações financeiras 2018 2017

Mensalidades escolares 17.883 20.041

Mensalidades escolares - acordos 2.086 1.613

Contas a receber de clientes 
customizados 5.539 2.753

25.508 24.407

Provisão para créditos duvidosos (4.227) (3.182)

Provisão para créditos duvidosos 
Customizados (118) -

(4.345) (3.182)

Total 21.163 21.225

Contas a receber de curto prazo 19.761 19.612

Contas a receber de longo prazo 1.402 1.613

5. Contas a receber de alunos

6. Refundable scholarships

December 
31, 2018

Account 
balance

Estimated 
weighted 

average rate 
of loss

Provision for 
expected 

loss

Falling due 15.620 1,97% 308

Overdue

Overdue 1  
to 30 days 3.942 2,10% 83

Overdue 31  
to 180 days 2.607 23,60% 615

Overdue more 
than 181 days 3.339 100,00% 3.339

25.508 4.345

Loss rates are based on the actual experience of credit 
loss over the last five years. 

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

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

As provided for in the bylaws of the Institute, scholarships 
are granted to talented young students who present good 

5. Accounts receivable from students 

2018 2017

Monthly tuition fees 17.883 20.041

Monthly tuition fees - agreement 2.086 1.613

Trade accounts receivable from 
custom programs 5.539 2.753

25.508 24.407

Provision for doubtful accounts (4.227) (3.182)

Provision for doubtful accounts - 
Custom programs (118) -

(4.345) (3.182)

Total 21.163 21.225

Accounts receivable from students - 
Current 19.761 19.612

Accounts receivable from students - 
Non-current 1.402 1.613

The effect of the initial application of CPC 47 / IFRS 15 and 
CPC 48 / IFRS 9 is described in note no. 3a.

The Institute's exposure to credit risk and impairment 
losses related to student receivables can be presented as 
follows:

Valuation of expected credit losses for customers in 1st. 
January and December 31, 2018.

The Institute uses the provisions matrix for the measure-
ment of the expected credit loss with accounts receivable from 
students. Loss rates are calculated by using the rollover meth-
od based on the probability of an amount receivable to advance 
through successive stages of default to low probability. 

The following table sets forth the exposure to credit risk 
and expected credit losses for the accounts receivable of 
students as of December 31, 2018:
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A provisão para perdas na realização das bolsas restituíveis 
foi determinada com base no histórico de perdas dos últimos seis 
meses. O montante de provisão para devedores duvidosos apura-
do no exercício foi de R$  3.312  (R$  2.525  em 2017).

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

Saldo  
contábil bruto

Provisão para  
perda esperada

2020 2.955 (507)

2021 3.049 (463)

2022 2.840 (418)

2023 2.423 (296)

Após 2023 5.894 (559)

17.161 (2.243)

Circulante 2018 2017

Adiantamentos de Salários, 
Férias e 13º

243 195

Outras Contas a receber 
curto prazo

4.480 3.305

Cartões de Crédito  
a Receber

3.208 1.137

7.931 4.637

Current 2018 2017

Advance salay, vacation and 13thº 
salary

243 195

Other Accounts Receivable - 
Current assets

4.480 3.305

Credit Cards Receivable 3.208 1.137

7.931 4.637

Non-current 2018 2017

Judicial deposit 32 41

CEPACs 8.598 8.598

8.630 8.639

Não Circulante 2018 2017

Depósitos Judiciais 32 41

CEPACs 8.598 8.598

8.630 8.639

7. Outras Contas a Receber

Aplicações financeiras 2018 2017

Saldo em 31 de dezembro de 
2017 e 2016 (2.525) (2.741)

Provisão do exercício
(787) 216 

Saldo em 31 de dezembro de 
2018 e 2017 (3.312) (2.525)

A movimentação de provisão para créditos duvidosos no pe-
ríodo de 31/12/2017 a 31/12/2018 está representada a seguir:

CEPAC
O Insper adquiriu no mercado financeiro 3.360 títulos de CE-

PAC (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, totali-
zando R$ 15.000; (*)

 Ago/15 - 360 títulos ao custo unitário de R$ 10,83, totali-
zando 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 utiliza-
dos 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 Mobiliá-
rios) 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 cons-
trutivo 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 ter-
renos destinados a construção do novo prédio na Rua Uberabinha, 
Vila Olímpia - São Paulo, desta forma foi feita a transferência de 
R$ 16.833 da rubrica Outras contas a receber para a rubrica Ativo 
imobilizado (Imobilizado em andamento), obras nas quais foram 
iniciadas em 2017.

7. Other accounts receivable

CEPAC
Insper acquired in the financial market 3,360 titles CE-

PAC (Potential Certificates Additional Construction) to a total 
amount of R $ 25,431 as follows:

 December 13 - 2000 bonds at a unit cost of R$ 7.50, to-
talizing R$ 15,000; (*)

 August 15 - 360 bonds at a unit cost of R$ 10.83, total-
izing R$ 3,900;

 November 15 - 1,000 bonds at a unit cost of R$ 6.53, to-
talizing R$ 6,531; 

The bonds are issued by the City of São Paulo and used as 
a means of Additional Urban law grant to pay within the pe-
riod of Operation Urban Consortium Faria Lima, Each certifi-
cate has its equivalent in reais to each m2 for use in additional 
area of construction or modification of uses and parameters 
of land and or project. The emission of these certificates are 
governed by the provisions contained in Instruction 401 of 
CVM (Brazilian Securities Commission) which regulates the 
issue of the securities, the responsibilities for monitoring the 
Urban Operations Consortium and indicates how to exercise 
the rights guaranteed by CEPAC.

These securities will be used for expanding construc-
tion potential of the building that will house the engineering 
school, whose lands have been acquired by the Institute.

(*) In May 2016, the Municipality of São Paulo approved 
2,224 amounts of CEPAC's land for the construction of the 
new building start at Rua Uberabinha, Vila Olímpia - São 
Paulo, in this way, R$ 16,833 was transferred from Other ac-
counts receivable to the caption "Property, plant and equip-
ment" (Land), which began in 2017.

2018 2017
Balance on December 31, 
2017 and 2016 (2.525) (2.741)

Provision in the fiscal year (787) 216 

Balance on December 31, 
2018 and 2017 (3.312) (2.525)

The provision for losses on the realization of refundable 
scholarships was determined based on historical losses in 
the last three years, The provision for doubtful accounts ac-
crued in the year amounted to R$ 3,312  (R$ 2,525 in 2017).

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

Account balance Provision for  
expected loss 

2020 2.955 (507)

2021 3.049 (463)

2022 2.840 (418)

2023 2.423 (296)

After 2023 5.894 (559)

17.161 (2.243)

academic records and proven low income and who opt to 
study in an undergraduate program offered by Institute.

The changes in the provision for doubtful accounts in the 
period from December 31, 2017 to December 31, 2018 are 
presented below
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Custo 
Cost

01/01/2018 Aquisições  
Acquisition

Baixas 
Write-offs

Transferências  
Transfers

31/12/2018

Imobilizado em andamento  
Under Construction

36.039 71.588 (131) 59 107.555 

Terrenos  
Land

39.897 12.694  -  - 52.591

Móveis e utensílios 
Forniture and Utensils

11.087 1.770 (549) 16 2.324 

Equipamentos de informática 
Computer Equipament

11.941 1.584 (530) (75) 12.920 

Máquinas e equipamento 
Machinery and equipment

20.805 4.154 (13) - 24.946 

Biblioteca 
Library

3.084 744 - - 3.828 

Instalações 
Facilities

12.430  -  - - 12.430 

Benfeitorias em imóveis de terceiros  
Leasehold Improvements

60.188 6.644 - - 66.832 

Bens recebidos em doação 
Donation

33 25 - - 58

 195.471 99.178 (1.223) - 293.427 

Depreciação

Móveis e utensílios
Forniture and Utensils

(4.188) (990)  452 (6) (4.732)

Equipamentos de informática
Computer Equipament

(8.713) (1.417) 518 6 (9.606)

Máquinas e equipamento
Machinery and equipment

(6.231) (2.537) 13 - (8.755)

Biblioteca
Library

(1.772) (263) - - (2.035)

Instalações
Facilities

(6.516) (517) - - (7.033)

Benfeitorias em imóveis de terceiros  
Leasehold Improvements

(10.366) (2.844) - - (13.210)

 (37.786) (8.568) 983 - (45.371)

157.685 90.610 (240) - 248.056 

8. Imobilizado

Custo 
Cost

31/12/2018 Aquisições  
Acquisition

Baixas 
Write-offs

Transferências  
Transfers

31/12/2018

Imobilizado em andamento  
Under Construction

1.700 17.684 - (178) 19.206 

Terrenos  
Land

51.033 5.697 - - 56.730 

Móveis e utensílios 
Forniture and Utensils

9.103 2.633 (649) - 11.087 

Equipamentos de informática 
Computer Equipament

10.191 2.106 (368) 12 11.941 

Máquinas e equipamento 
Machinery and equipment

16.058 4.773 (14) (12) 20.805 

Biblioteca 
Library

2.752 332  (1) 1 3.084 

Instalações 
Facilities

12.430  -  -  -  12.430 

Benfeitorias em imóveis de terceiros  
Leasehold Improvements

56.882 3.183 (28) 151 60.188 

 160.149 36.408 (1.060) (26) 195.471 

Depreciação

Móveis e utensílios
Forniture and Utensils

(3.819) (764)        395  - (4.188)

Equipamentos de informática
Computer Equipament

(7.423) (1.491)        201  - (8.715)

Máquinas e equipamento
Machinery and equipment

(4.366) (1.867)             2  - (6.230)

Biblioteca 
Library

(1.541) (231)  -  - (1.772)

Instalações
Facilities

(5.998)  (518)  -  - (6.515)

Benfeitorias em imóveis de terceiros  
Leasehold Improvements

(7.842) (2.524) -  - (10.365)

 (30.990) (7.395) 598 - (37.787)

Imobilizado líquido 129.159 29.013 (462) (26) 157.685 
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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 benfei-
torias 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 ado-
tada 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 lo-
catário 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 - arrendamen-
to mercantil e com base nessas analises concluiu que o contrato 
é caracterizado como um arrendamento mercantil operacional, 
ou seja, os valores pagos a título de aluguel são reconhecidos no 
resultado pelo método linear pelo prazo do arrendamento. Os 
arrendamentos operacionais serão pagos de acordo com a nota 
explicativa 22 - arrendamento mercantil operacional.

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 está registrado 

Build-to-suit agreement 
In 2004, the Institute entered into a build-to-suit agree-

ment. This type of agreement provides for the construction 
of a building customized to the specific needs of a user, in 
this case the Institute, which will occupy the property for the 
period of the agreement, which initially was 18 years and in 
2013 was revised to 24 years. The investors made a capi-
tal injection for the construction project and will remain the 
owners of the building, while the Institute assumed a com-
mitment to occupy the building through a long-term agree-
ment.The Institute became responsible for paying all costs 
related to occupying the building (fitting-out), such as inter-
nal layout, which are classified above as leasehold improve-
ments, furniture and equipment. These costs were support-
ed almost entirely by donations made by third parties, which 
included both individuals and legal entities.

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

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

The Institute effected calculations for the build-to-suit 
agreement based on the instructions in CPC 06 - Leasing 
and based on these analyses concluded that the agreement 
is characterized as an operational lease agreement, i,e,, the 
amounts paid as rent are recognized through profit or loss 
using the straight-line method over the lease period. Leases 
will be paid in accordance with note 22 - Lease.

In June 2016, Insper received a loan from Evira Ferraz 
Street, nº 265 Vila Olímpia - São Paulo - SP, for the accom-
modation of the scholarship students who are now accom-
modated in flats rented and paid by Insper. This property is 
recorded in accounting balances for the amount of R$ 3,268, 
not altering the assets and liabilities of the school.

em rubricas contábeis de compensação pelo valor venal de R$ 
3.268 não alterando os ativos e passivos da escola.

9. Fornecedores
 Trade accounts payable

2018 2017

Fornecedores nacionais - outros | Domestic trade accounts payable – others 8.686 3.742

Aluguel a Pagar | Rental payable 1.993 1.851

10.679 5.593

O aumento na rubrica de fornecedores refere-se ao ingresso 
de novos fornecedores em função da construção do Novo Prédio.

10. Salários, férias e encargos sociais a pagar
 Salaries, vacations and social security payable

2018 2017

Férias a pagar e encargos a recolher | Vacation and charges payable 7.661 6.972

INSS a recolher sobre folha de pagamento | INSS charges on payroll 2.112 1.837

IRRF sobre folha de pagamento | Withholding income tax on payroll 2.361 2.067

FGTS a recolher sobre folha de pagamento | FGTS charges on payroll 775 673

Provisão para prêmio a funcionários | Provision for employee bonus 3.125 2.000

Outras obrigações com pessoal | Other personnel liabilities 133 118

16.167 13.667

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

The increase in the category of suppliers refers to the en-
trance of new suppliers due to the construction of the New 
Building.

These obligations refer basically to short-term liabilities 
with the employees of the Institute.
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11. Serviços faturados não prestados - 
receita diferida

Refere-se aos pagamentos antecipados de cursos customi-
zados, 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.

2018 2017

 Clientes customizados | Custom program clients 1.018 1.184

Cursos de pós-graduação | Graduate programs 16.678 13.628

17.696 14.812

11. Billed services not rendered - deferred 
revenue

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

13. Provision for contingencies

The Institute is party to lawsuits and administrative pro-
ceedings in various courts arising from the normal course of 
its operations that involve matters of a labor and civil nature 
and other issues.

Management, based on information from its legal advi-
sors, on analysis of pending legal matters and, in the case 

12. Impostos a recolher
 Taxes

2018 2017

Cofins a Pagar | Cofins payble 12.782 5.681

Outros impostos | Other taxes 488 289

13.270 5.970

Em 01 de fevereiro de 2017 o Instituto realizou uma consulta 
junto a Receita Federal do Brasil solicitando isenção total do re-
colhimento 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 Fe-
deral do Brasil quanto a solicitação de isenção do recolhimento 
da Cofins.

On February 1, 2017, the Institute conducted a consultation 
with the Receita Federal do Brasil requesting full exemption 
from COFINS due to the nature of its education activities, and 
therefore, the exemption provided for in the Art, 14, item X, of 
Provisional Measure no, 2,158-35 / 01, with effect from the 
base month February 2017, the Institute stopped collecting 
the present COFINS obligation and awaits the final judgment 
of the Receita Federal do Brasil regarding the request ex-
emption from Cofins’ collection.

2018 2017

Cíveis | Civil 179 31

Trabalhistas | Labor 185 188

Total 364 219

13. Provisões para contingências

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

 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, conside-
rando inclusive os valores dos depósitos judiciais já efetuados, e 
não são esperadas perdas no encerramento desses processos, 
além dos valores já provisionados. O Instituto adota mecanismos 
de avaliação dos valores indicados pelos seus consultores jurídicos.

Existem outros processos trabalhistas e cíveis avaliados pelos 
assessores jurídicos como sendo de risco possível, no montante 
de R$ 345 (R$ 1.124 em 2017) para os quais nenhuma provisão foi 
constituída, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no 
Brasil não requerem sua contabilização. 

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

There are other labor and civil lawsuits whose risk of loss 
has been assessed by the legal advisors as possible in the 
amount of R$ 345 (R$ 1,124 em 2017) for which no provi-
sions were accrued, since they are not required by the ac-
counting practices adopted in Brazil. 

A Administração, com base em informações de seus assesso-
res 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 mon-
tante considerado suficiente para cobrir as perdas estimadas com 
as ações em curso, como se segue:

of labor and civil claims, on prior expectations with regard 
to the amounts claimed, has accrued provisions in amounts 
deemed sufficient to cover the estimated losses from pend-
ing lawsuits and proceedings, as follows:

14. Patrimônio líquido

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

Em uma eventual extinção do Instituto, o seu patrimônio re-
manescente será destinado à outra entidade sem fins lucrativos, 
com objeto social igual ou semelhante do Instituto, conforme in-
dicado pela Assembléia Geral (Estatuto Social art. 45).

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

14. Shareholders’ equity

Revenues from donations and cost contributions received 
by the Institute are fully invested in its activities, as men-
tioned in note 1.

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

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

O Instituto não possui partes relacionadas e os membros do 
conselho de administração e fiscal do Instituto não são remu-
nerados.

16. Receita operacional líquida

O efeito da adoção do CPC 47 / IFRS 15 sobre as receitas de 
contratos com clientes está descrito na nota explicativa 3a. De-
vido ao método de transição utilizado na aplicação do CPC 47 / 
IFRS 15, as informações comparativas não foram reapresentadas 
para refletir os novos requisitos.

O Instituto gera receita principalmente pelas atividades edu-
cacionais desenvolvidas, entre outras, nos cursos de graduação, 
pós-graduação e de educação executiva. Outras receitas incluem 
cursos customizados, inscrição no vestibular, pesquisas e emis-
são de carteirinha, diplomas e certificados.

Abaixo apresentamos a conciliação entre as receitas bruta e as 
receitas apresentadas na demonstração de resultado do exercício:

Receita bruta de serviços prestados 
Gross service revenue 2018 2017

Mensalidade Graduação | Undergraduate tuition fees 105.519 96.423

Clientes customizados | Custom programs 13.254 8.356

Pós-Graduação | Graduate programs 100.161 92.951

Outras receitas | Other operating revenues 2.924 2.713

221.857 200.443

Deduções
Deductions 2018 2017

Serviços prestados cancelados - mensalidades | Canceled services - monthly tuition fees (2.955) (1.662)

Abatimentos concedidos sobre mensalidades | Discount on monthly tuition fees (5.633) (4.150)

Impostos | Taxes (6.832) (6.090)

(15.420) (11.902)

Receita líquida total | Total net revenue 206.437 188.540

15. Related party transactions

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

16. Operating revenue

The effect of the adoption of CPC 47 / IFRS 15 on reve-
nues from customer contracts is described in note 3a. Due 
to the transition method used in applying CPC 47 / IFRS 15, 
the comparative information was not restated to reflect the 
new requirements.

The Institute generates revenue mainly for the educational 
activities developed, among others, in graduation, postgrad-
uate and executive education courses. Other recipes include 
customized courses, entrance examination, research and is-
suance of certificates, diplomas and certificates.

The reconciliation between gross revenues and revenues 
presented in the statement of income for the year is as follows:

Tipo de produto

Product  
Type 

Natureza e época do cumprimento das 
obrigações de desempenho, incluindo 
condições de pagamento significativas

Nature and timing of fulfillment of performance 
obligations, including significant payment terms 

Reconhecimento da receita  
conforme o CPC47 / IFRS 15

Revenue recognition in  
accordance with CPC 47 / IFRS 15

Prestação  
de serviços 

Rendering  
of services

O cliente obtêm o controle das receitas com 
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, no momento da prestação  
de serviço.
Uma receita não é reconhecida se há uma 
incerteza significativa na sua realização

The client obtains revenue control with tuition fees 
for graduation and postgraduate education, tuition 
fees for university specialization and extension 
courses, other teaching services, as well as 
registration fees for entrance exams, at the time  
of delivery of service.  
Income is not recognized if there are significant 
uncertainties as to its realization.

As receitas são reconhecidas ao longo do tempo, conforme 
os serviços são prestados. O preço das mensalidades são 
individuais por cursos, determinado com base nos preços 
de tabela em que o Instituo vende serviços em transações 
separadas. 
As mensalidades recebidas antecipadamente 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. 

Revenue is recognized as services are rendered. The tuition price 
is individual per course, determined based on the list prices at 
which the Institute sells services in separate transactions.  
The monthly payments received in advance are recognized as 
deferred income, in current liabilities, the monthly payments of 
subsequent periods received in advance by the Institute in the 
current fiscal year and will be recognized in the income for the 
year in accordance with the accrual basis.

Obrigações de desempenho e políticas de reconhecimento de receita  
Obligations on performance and revenue recognition policies

2018 2017

Despesa com Pessoal | Personnel expenses (132.500) (114.965)

Aluguel | Rent (22.566) (22.238)

Materiais didáticos e outros | Teaching materials and other (4.926) (3.904)

(159.992) (141.107)

17. Custos de mão de obra de ensino e diretos
 Teaching labor costs and direct costs
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2018 2017

Serviços de terceiros | Outsourced services (15.486) (14.588)

Divulgação e Marketing | Advertising and marketing (10.438) (7.886)

Serviços públicos | Utilities (5.587) (7.310)

Manutenção e conservação | Maintenance and conservation (6.046) (4.833)

Material de consumo | Materials consumption (1.731) (1.828)

Viagens e estadias | Travel and accommodation (2.124) (1.606)

Outras despesas administrativas | Other expenses (1.855) (1.480)

Custo com refeição em cursos | Costs with meals in programs (1.692) (1.479)

Reprografia | Reprographics (860) (752)

Despesas legais e judiciais | Judicial and Legal Expenses (143) (603)

Assinatura de periódicos | Subscriptions to periodicals (289) (245)

(46.250) (42.610)

18. Despesas gerais e administrativas
 General and administrative expenses

19. Outras receitas operacionais, líquidas
 Other operating income

20. Resultado financeiro
 Financial income (expense)

 2018 2017

Doações e patrocínios | Donations and sponsorships 25.208 27.944

Restituições do Cofins | Refund of Cofins - 796

Outras receitas operacionais | Other operating revenues 40 49

 25.248 28.789

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 convi-

 2018 2017

Receitas financeiras | Financial income   

Receitas de Aplicações Financeiras | Interest income 7.727 13.755

Receita de multas e juros por atraso | Income from fines and interest on arrears 1.156 997

Descontos obtidos | Discounts received 11 11

Receitas de multas por cancelamento | Income from cancelation fees 1.254 1.227

Outras receitas financeiras | Other financial income 32 12

 10.181 16.001

Despesas financeiras | Financial expenses   

Despesas Bancárias | Bank expenses (233) (208)

Multa e Juros | Fines and interest expenses (40) (23)

Outras Despesas Financeiras | Other financial expenses (283) (243)

(555) (475)

9.625 15.526

dados pessoas e organizações a participarem através de doações 
os avanços e impactos gerados por seus envolvimentos e inves-
timentos.

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 ino-
vação 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 recolhimento dos últimos 5 anos. Em 2018 a Receita Federal do 
Brasil não finalizou nenhuma análise dos processos ainda penden-
tes (R$ 796 em 2017).

Insper is an independent, non-profit institution with a 
long-term vision, For this to be possible, it reinvests the sur-
plus in its teaching and research activities. The resources are 
managed with prudence and efficiency, to achieve the re-
sults in the desired deadlines, Individuals and organizations 

are invited to participate through donations in the advances 
and impacts generated by their involvement and invest-
ments. Donations are intended for the donor's choice proj-
ects, which receive information regularly so that they know 
the impact of their contribution. The projects are: scholarship 
program, campus sponsorship, research and innovation proj-
ects and the formation of chairs.

Cofins Refunds: In 2015, Insper filed a request for restitu-
tion of COFINS with the Federal Revenue Service of Brazil for 
the last 5 years. In 2018 the Federal Revenue Service of Brazil 
did not finalize any analysis of the pending lawsuits (R$ 796 
in 2017).
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21. Instrumentos financeiros
Gerenciamento dos riscos financeiros

Visão geral
O Instituto possui exposição para os seguintes riscos resul-

tantes de instrumentos financeiros:
  Risco de crédito;
  Risco de liquidez;
Esta nota apresenta informações sobre a exposição do Ins-

tituto 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 advin-
dos 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, prin-
cipalmente por caixa e equivalentes de caixa, aplicações finan-
ceiras, 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 exposi-

ção máxima do crédito. A exposição máxima do risco do crédito 
nas datas das demonstrações financeiras foi: 

2018 2017

Caixa e equivalentes de caixa | Cash and cash equivalentes 86.723 140.374

Contas a receber de alunos de curto prazo | Accounts receivable from students - Current 19.761 19.612

Contas a receber de alunos de longo prazo | Accounts receivable from students - Non-current 1.402 1.613

Bolsas restituíveis | Refundable scholarships 17.310 15.994

Total 125.196 177.594

 Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras - A Po-
lítica de Gestão Financeira e Riscos corporativo determina que o 
Instituto avalie regularmente o risco associado ao seu fluxo de cai-
xa, 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 fi-
nanceiras tradicionais e são consideradas de baixo risco de crédito.

 Contas a receber de alunos e bolsas restituíveis - O risco de 
crédito é, principalmente, gerenciado pela renovação das matrícu-
las 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 principalmen-
te por pessoas físicas. O Instituto possuía provisão para devedores 
duvidosos, no montante de R$   7.657   (R$   5.707    em 2017) 
representativos de 16,60% (13,27% em 2017) do saldo de contas 
a receber total de contas a receber de alunos e bolsas restituíveis 
para fazer face ao risco de crédito.

 
b. Risco de liquidez
É o risco em que o Instituto encontrará dificuldades em cumprir 

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

Os saldos de caixa e equivalentes de caixa  em 31 de dezembro 
de 2018 superam o valor de passivo circulante em R$  27.499   (R$   
99.372 em 2017). 

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.

21. Financial instruments
Management of financial risks

Overview
 The Institute is exposed to the following risks arising from 

financial instruments:
  Credit risk;
  Liquidity risk,
This note presents information on the exposure of the In-

stitute to each of the aforementioned risks, the objectives of 
the Institute, and the policies and processes for measuring 
and managing the risks and capital of the Institute.

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

a. Credit risk
Credit risk is the risk of the Institute incurring a financial 

loss if a debtor or counterparty to a financial instrument fails 
to fulfill its contractual obligations, which arise primarily from 
the trade accounts receivable of the Institute, which are rep-
resented mainly by cash and cash equivalents, financial in-
vestments, accounts receivable from students, refundable 
scholarships and others credits from the rendering of ser-
vices.

Exposure to credit risk
The maximum credit exposure is represented by the car-

rying values of the financial assets, The maximum credit risk 
exposure on the date of the financial statements was:

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

 Accounts receivable from students and refundable - Cred-
it risk is mainly managed on the occasion of the semiannual 
re-enrollments, when debits are settled and/or renegotiat-
ed. There is no concentration of credit risk in the business 
model, with the client portfolio highly dispersed and formed 
primarily by individuals. The Institute has accrued a provision 
for doubtful accounts amounting to R$ 7,657 (R$ 5,707 in 
2017) representativos de 16.60% (13.27% em 2017) do sal-
do de contas a receber total de contas a receber de alunos e 
bolsas restituíveis para fazer face ao risco de crédito.

b. Liquidity risk
Is the risk of the Institute encountering difficulties in ful-

filling the obligations associated with its financial liabilities, 
which are settled with payments in cash or with other fi-
nancial assets, The approach of the Institute in managing its 
liquidity is to guarantee as much as possible that it always 
has sufficient liquidity to fulfill its obligations upon maturity, 
under both normal and stress conditions, without causing 
unacceptable losses or posing the risk of adversely affecting 
the reputation of the Institute.

The balances of cash and cash equivalents on Decem-
ber 31, 2018 exceeded the value of current liabilities by R$  
27,499 (R$ 99,372 in 2017). 

c. Fair value estimate
The Institute discloses its assets and liabilities at fair val-

ue, based on the relevant accounting pronouncements that 
define fair value and the structure for determining fair value, 
which refer to the evaluation criteria and practices and re-
quire certain disclosures about fair value. 
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c.1. Valor justo versus valor contábil
O justo valor dos ativos e passivos financeiros, juntamente 

com os valores contábeis apresentados na demonstração finan-
ceira, são os seguintes:

  2018 2017

 
Nota 
Note

Valor Contábil 
Carrying value

Valor Justo 
Fair value

Valor Contábil 
Carrying value

Valor Justo 
Fair value

Ativos mensurados pelo valor justo por meio do 
resultado 
Financial assets designated by value fair by way of result

Aplicações financeira 
Financial Investments

4 85.439 85.439 139.987 139.987 

Ativos financeiro não-mensurados ao valor justo: 
Financial assets not measured at fair value 

Custo amortizado 
Amortized cost 

     

Caixa equivalente de caixa 
Cash and cash equivalentes

4 1.284 1.284 387 387

Contas a receber de alunos de curto prazo 
Accounts receivable from students - Current

5 19.761 19.761 19.693 19.693

Contas a receber de alunos de longo prazo 
Accounts receivable from students - Non-current

5 1.402 1.402 1.613 1.613

Bolsas restituíveis total 
Refundable scholarships

6 17.311 17.311 15.994 15.994

Outras contas a receber curto prazo 
Other accounts receivable - Current

7 9.208 9.208 4.806 4.806

Outras contas a receber longo prazo 
Other accounts receivable -  Non-current

7 8.630 8.630 8.639 8.639

  57.596 57.596 51.132 51.132

Passivos financeiros não mensurados no valor justo 
Outros passivos financeiros 
Financial liabilities not measured at fair value 
Other financial liabilities

     

Fornecedores
Trade accounts payable

9 10.679 10.679 5.593 5.593

  10.679 10.679 3.585 5.593

c2. Hierarquia do valor justo
Os instrumentos financeiros reconhecidos a valor justo no ba-

lanço patrimonial são classificados de acordo com as seguintes 
categorias:

 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 obser-
váveis).

Todos os instrumentos financeiros, exceto o caixa e equiva-
lente de caixa que é qualificado no nível 1, todos os demais instru-
mentos financeiros são registrados ou divulgados pelo valor justo 
mensurados utilizando o método de avaliação do nível 2. 

22. Arrendamento mercantil operacional

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o Instituto possuía o se-
guinte cronograma de pagamentos mínimos de arredamentos 
operacionais não canceláveis:

2018 2017

Até 1 ano | Up to 1 year 23.228 21.901

Entre 1 e 5 anos | 1 - 5 years 96.571 89.558

Mais de 5 anos | >5 years 137.108 121.988

Total 256.906 233.446

2018 2017

Ocupação (nota 17) | Rent (note 17) 22.566 22.238

Valores reconhecidos no resultado | Amounts recognized in income (loss)

c.1. Fair value versus carrying value
The fair value of the financial assets and liabilities togeth-

er with the carrying values presented in the financial state-
ments are as follows: 

c2. Fair value hierarchy
The following table presents the financial instruments re-

corded at fair value using the valuation method. The different 
levels were defined as follows:

 Level 1 - Prices quoted (not adjusted) in active markets 
for identical assets and liabilities; 

 Level 2 - Inputs, except for quoted prices, included in Lev-
el 1 that are observable for assets or liabilities either directly 
(prices) or indirectly (derived from prices).

 Level 3 - Assumptions for assets or liabilities that are not 
based on observable market data (non-observable inputs).

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

22. Operating lease – Rent contracts

As of December 31, 2018 and 2017, the Institute had the 
following minimum payment schedule of non-cancellable 
operating leases:
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23. 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 custo-
mizados (ISS 2% e COFINS 3%)

 Incidentes sobre o superávit do exercício (IRPJ e CSSL 34%).

Marcos de Barros Lisboa
Diretor Presidente

Marcelo Luis Orticelli
Diretor de Administração e Pessoas

Marcelo Destito
Contador CRC1SP 247018/O-0

23. Tax breaks

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

 Taxes levied on the revenue from its undergraduate and 
graduated operations, excluding the custom program oper-
ations (ISS 2% e COFINS 3%).

 Taxes levied on its surplus in the fiscal year (IRPJ corpo-
rate income tax and CSSL social contribution tax 34%)

Marcos de Barros Lisboa
President

Marcelo Luis Orticelli
Director of Administration and People

Marcelo Destito
Accountant CRC1SP 247018/O-0
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