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Nasce o Ibmec São Paulo
O Ibmec São Paulo, em sua nova estrutura

lência em nível internacional nas áreas em que

societária organizacional, teve seu início em

atua, além de perenizá-lo.

2004. Ao final de março desse ano, o Ibmec
Educacional S.A. doou seus ativos e passivos

O trabalho que temos à frente é enorme. Em-

ao Instituto Veris, uma entidade recém-criada,

bora o Ibmec São Paulo já tenha destaque por

sem fins lucrativos. A partir de 2004, portanto,

sua excelência entre as melhores instituições

o Ibmec São Paulo passou a ser uma institui-

de ensino superior, o que é constatado por sua

ção independente, reinvestindo seu superávit

reputação, ainda há muito o que fazer. Nos-

econômico integralmente em sua própria ativi-

so princípio é o de unir rigor acadêmico com

dade educacional.

pragmatismo e conhecimento da realidade
brasileira, propiciando, ao mesmo tempo, um

Os doadores, com esse gesto, tiveram como

forte embasamento ético a nossos alunos. São

objetivo seguir o modelo das melhores univer-

propósitos consistentes com nosso conceito

sidades privadas do mundo, a fim de transfor-

de educação integrada, que visa formar pro-

mar o Ibmec São Paulo em um centro de exce-

fissionais e líderes que farão diferença ao país
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e contribuirão significativamente para seu de-

de gerar o máximo de valor, o que implica ter-

senvolvimento. É esta a nossa missão.

mos um grupo de pessoas competentes, éticas, comprometidas com o projeto, dispostas

Nossos parâmetros de comparação caracteri-

a trabalhar em equipe, a fim de atingir nosso

zam-se por serem nacionais e internacionais.

objetivo, tanto na área acadêmica quanto na

Acreditamos em intercâmbio com escolas

operacional.

de primeira linha, no livre fluxo de idéias, em
adaptar as melhores práticas internacionais à

Embora não tenhamos acionistas para auferir o

realidade brasileira, trabalhando em um am-

resultado financeiro de nossas atividades, de-

biente caracterizado pela concorrência, trans-

vemos satisfação à sociedade, não só por ser

parência e, acima de tudo, pela meritocracia,

beneficiária de nosso trabalho, mas também

dentro dos mais elevados padrões éticos.

pela renúncia fiscal assumida em nossa transformação em entidade sem fins lucrativos. É para

O fato de sermos uma instituição sem fins lu-

essa sociedade que desejamos promover trans-

crativos reforça nossa busca pela eficiência

parência em nossas informações, incentivando a

nas melhores práticas de gestão, aumentan-

crítica construtiva, para que possamos atingir o

do nossa responsabilidade em usar judiciosa-

melhor. Esse relatório de atividades, preparado

mente os recursos à nossa disposição, a fim

anualmente, alinha-se a esse objetivo.
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terem confiado no projeto, pelo apoio constante e pelo trabalho feito, com extrema dedicação e
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Ibmec São Paulo
Diretoria Executiva e Áreas de Atuação
Claudio Luiz da Silva Haddad - Diretor Presidente
Irineu Gustavo Nogueira Gianesi - Diretoria de Programas Executivos e Corporativos
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Marcelo Moura, Sula Steiner, Claudio Haddad, José Capito e Irineu Gianesi

Diretoria Executiva Ibmec São Paulo
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Missão do Ibmec São Paulo
“Ser um centro de excelência nas áreas de negócios e economia, que alia rigor acadêmico a
uma pragmática visão de mercado, educando pessoas motivadas para que se tornem líderes e
profissionais de sucesso, com sólidos princípios éticos”.

Breve Histórico
O Ibmec está presente em São Paulo desde o

quiriram as participações dos demais sócios,

final dos anos 80, tendo iniciado sua Faculdade

tornando-se controladores exclusivos do Ibmec

de Economia e Administração em 1999. Entre-

Educacional. O valor da empresa, implícito na

tanto, dos anos 80 até março de 1999, era uma

transação, foi de R$ 53 milhões.

extensão do Instituto Brasileiro de Mercado de
Capitais, entidade constituída nos anos 70, no

Em março de 2004, o Ibmec São Paulo foi doa-

Rio de Janeiro, para patrocinar pesquisas sobre

do, com todas as suas atividades educacionais,

os mercados financeiros e de capitais. Em mar-

a um instituto sem fins lucrativos, o Instituto

ço de 1999, um grupo de investidores, liderados

Veris. Ao mesmo tempo, o Ibmec Educacional

por Claudio Haddad e Paulo Guedes, adquiriu

S.A. foi transformado em Veris Educacional

todas as atividades educacionais do referido

S.A., empresa com fins lucrativos que mantém

Instituto, incluindo ativos, passivos, marcas, li-

as outras duas unidades Ibmec localizadas no

cenças etc. Com isso, o Ibmec São Paulo pas-

Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, além do

sou a ser uma filial do Ibmec Educacional S.A.

IBTA – Instituto Brasileiro de Tecnologia Avan-

Em outubro de 2003, Claudio Haddad e seus

çada –, que oferece cursos de tecnólogo, atual-

sócios, Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto da

mente com presença em São Paulo, Campinas

Veiga Sicupira e Marcel Herrmann Telles, ad-

e São José dos Campos.
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2004: Fatos Relevantes
Listamos, abaixo, os principais fatos relativos ao Ibmec São Paulo em 2004.

Estrutura Organizacional
No início de 2004, foi feita uma reestruturação

sensu (MBA, CBA, LLM) além de todos os

organizacional no Ibmec São Paulo, com a cria-

programas corporativos e de curta e média

ção de quatro diretorias, assim especificadas:

duração.

• Acadêmica

• Desenvolvimento Organizacional

Responde por todos os programas stricto sensu,

Cuida dos recursos humanos, englobando o

englobando a Graduação e o Mestrado Profissiona-

corpo docente, o corpo discente e colabora-

lizante, bem como a área de pesquisa acadêmica.

dores. Tem três áreas de atuação: Apoio ao
Ensino, Ibmec Carreiras e Ibmec Pessoas,

• Programas Executivos e Corporativos

essa última incluindo recrutamento, seleção

Cuida dos programas de pós-graduação lato

e desenvolvimento.
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• Operações

operacional. Os quatro diretores, mais o di-

Engloba os seguintes departamentos: Admi-

retor presidente, formam o Comitê Executivo,

nistrativo-Financeiro, Atendimento, Biblioteca

responsável por todas as decisões de cunho

(matricial com a área acadêmica e de progra-

estratégico.

mas executivos), Marketing, Tecnologia e Infraestrutura, Ensino a Distância e as áreas de staff

Adicionalmente ao Comitê Executivo, existem

Jurídica e de Planejamento e Controle.

dois outros órgãos deliberativos: o Comitê
Acadêmico e o Comitê de Programas Exe-

A reestruturação visou dar mais foco e auto-

cutivos, responsáveis por decisões de cunho

nomia às diversas áreas do Ibmec São Paulo,

acadêmico e operacional em suas respectivas

ao mesmo tempo que aumentou a eficiência

áreas de atuação.

Novo Campus
Ao longo de 2004, uma de nossas principais

zando a eficiência operacional do Ibmec São

metas foi a de equacionar a expansão física do

Paulo. O novo campus terá uma biblioteca mais

Ibmec São Paulo, que aconteceu com a reali-

funcional e ampla que a atual, salas de aula se-

zação de uma operação built to suit, mediante

melhantes às das melhores escolas de negó-

a qual um grupo de investidores, atendendo as

cios internacionais e muito mais espaço desti-

nossas especificações e financiados em parte

nado ao lazer e à socialização sendo, portanto,

pelo Unibanco, está construindo um prédio, na

muito mais adequado a uma entidade de ensino

Avenida Hélio Pellegrino, no bairro de Vila Olím-

superior. Acreditamos que o novo campus, que

pia. Esse prédio terá dez mil metros quadrados

deverá ficar pronto no final de 2005, será um

de área útil, contra os seis mil metros totais que

marco na cidade de São Paulo e representará o

utilizamos hoje em três localidades, e será mui-

início de uma nova etapa na vida do Ibmec São

to mais horizontal, facilitando a convivência e

Paulo, por meio da qual poderemos adicionar

interação de toda a nossa comunidade e otimi-

ainda mais valor à nossa comunidade.

Bolsa de Estudos
Em 2004, incrementamos os esforços para

o Projeto Universidade para Todos (PROUNI),

ampliar nossos Programas de Bolsa de Estu-

instituído pelo Ministério da Educação. O

dos. Para esse fim, iniciamos contatos com

objetivo é atrair e absorver alunos dessas es-

escolas de ensino médio de primeira linha vol-

colas, que sejam aprovados em nosso pro-

tadas para alunos de baixa renda, que se clas-

cesso seletivo, oferecendo-lhes bolsa integral.

sificariam na definição de carentes, segundo

Embora não tenhamos aderido formalmente ao
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PROUNI, compartilhamos do espírito de seu

integral. Atualmente, 22 alunos do Ibmec São

projeto, qual seja, dar a oportunidade de cur-

Paulo estudam com bolsa total ou parcial.

sar o ensino superior a todos que tenham capacidade acadêmica, mas que não disponham

Nosso objetivo é criar as condições para que

de recursos para isso.

todo aluno aprovado em nosso processo seletivo e que opte por estudar no Ibmec São Pau-

Nessa iniciativa, mantivemos contatos intensos

lo possa ser admitido, independente de sua

com o Colégio Engenheiro Juarez Wanderley,

condição econômica. Para tanto, é fundamen-

mantido pelo Instituto Embraer, em São José

tal dispormos de recursos em nosso Fundo de

dos Campos, que culminaram em um núme-

Bolsas. A partir de 2005, para atingirmos esse

ro significativo de alunos desse colégio pres-

objetivo, passamos a dedicar 1% da receita da

tando vestibular para a Graduação. Entre eles,

Graduação para esse Fundo e estabelecemos

onze foram aprovados e cinco optaram por es-

como prioridade também a arrecadação de re-

tudar no Ibmec São Paulo, em regime de bolsa

cursos de terceiros.

Centro de Pesquisas em Estratégia
Lançado no início de 2004, o Centro de Pes-

sando prever eventos de reestruturação (por

quisas em Estratégia do Ibmec São Paulo

exemplo, fusões e aquisições).

visa criar um núcleo de excelência para a
geração e difusão de conhecimentos em es-

b. Desenvolvimento de modelo de simulação

tratégia de negócios, por meio de uma ampla

de interações competitivas no mercado de

interação entre o ambiente empresarial e o

seguros.

ambiente acadêmico de pesquisa. Os recursos do Centro vêm tanto do Ibmec São Paulo

c. Desenvolvimento de modelo para balizar

quanto de empresas que contratam os servi-

alocação de investimentos dentro de corpo-

ços do Centro para a realização de pesqui-

rações.

sas de ponta, com forte aplicação prática.
Essas iniciativas geraram uma receita de R$ 240
Em 2004, foram realizados três projetos de

mil, e para 2005, é esperado um elevado cresci-

pesquisa:

mento do número de projetos executados pelo
Centro de Pesquisas em Estratégia, consolidan-

a. Análise de redes de propriedade (equity

do-o como uma importante fonte de financiamen-

stakes) entre firmas em diversos países, vi-

to para a área de pesquisa do Ibmec São Paulo.
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Pesquisa
Houve um expressivo aumento da pontua-

do Brasil na área de Economia. Uma completa

ção de pesquisa em 2004, refletindo um cres-

listagem de publicações do corpo docente en-

cimento de 62% diante da média de 2002

contra-se disponível no final deste relatório.

e 2003. Cada professor pesquisador tem
Pesquisa: Pontuação por Pesquisador
no Ibmec São Paulo
Critério: CAPES

uma meta individual de, no mínimo, 21 pontos, obtidos de acordo com a importância
e reputação da revista científica ou livro em que
o trabalho seja publicado, segundo o critério
estabelecido pela Coordenação de Aperfei–
çoamento de Pessoal (CAPES), em uma média
móvel de três anos. Pelo último resultado da
CAPES, uma média acima de vinte pontos colocaria o Ibmec São Paulo entre as cinco instituições com maior pontuação de pesquisa

Empreendedorismo
Esta é uma área prioritária para nós. Acredi-

palestras e cursos foram executadas durante

tamos que um de nossos importantes papéis

o ano. O apoio do Ibmec São Paulo permitiu

seja o de ajudar a formar empreendedores e

que o Instituto Empreender Endeavor cumpris-

futuros líderes empresariais, que irão fortalecer

se parte de sua missão disseminando a cultura

o setor privado, gerar empregos e contribuir

empreendedora, oferecendo conteúdo edu-

para o desenvolvimento da sociedade. Com

cacional de excelente qualidade a um grande

esse objetivo, iniciamos, em 2004, uma par-

número de empreendedores. Reciprocamen-

ceria com o Instituto Empreender Endeavor,

te, a parceria com a Endeavor permitiu que o

que comunga os mesmos objetivos e que tem

Ibmec São Paulo oferecesse uma gama muito

um histórico de sucesso em promover o es-

mais ampla de atividades aos seus alunos so-

pírito empreendedor no Brasil. O Ibmec São

bre como ser um empreendedor, enriquecendo

Paulo tem apoiado a Endeavor, propiciando

nosso currículo e processo pedagógico. Esta-

espaço e recursos técnicos e humanos para

mos muito felizes com a parceria, que se torna-

a realização de workshops semanais. Como

rá ainda mais estreita com nossa mudança para

resultado dessa parceria, inúmeras iniciati-

as novas instalações, que também abrigarão o

vas e atividades conjuntas, como seminários,

Instituto Empreender Endeavor.
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O Ser Humano Fazendo a Diferença
Ibmec Carreiras
A missão do Ibmec Carreiras é a de con-

do engajar os alunos em projetos especiais

tribuir para o desenvolvimento integral do

para a compreensão prática do aprendizado

aluno, com o auxílio de um estruturado Pro-

escolar, em sintonia com as necessidades

grama de Desenvolvimento de Carreira. O

das empresas. A atuação é como facilitador

objetivo é dar ao aluno uma combinação de

entre o mundo acadêmico e o mundo corpo-

profundidade teórica, pensamento crítico in-

rativo.

dependente e habilidade analítica, de síntese
e de interagir com pessoas e grupos, de for-

Para os estudantes da graduação, esse Pro-

ma a lhe permitir lidar adequadamente com

grama tem início no 1º ano e se estende

as mais diversas situações que enfrentará no

até o final do 8º semestre, centrando suas

mercado de trabalho e na vida. O enfoque do

atividades de desenvolvimento em enten-

Ibmec Carreiras é pragmático. Prioriza-se a

dimento do perfil profissional, em sintonia

discussão de temas referentes ao mundo do

com os professores e a grade curricular. A

trabalho e do ambiente organizacional, visan-

fim de atingir esse objetivo, os alunos têm
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ao seu alcance ferramentas para diagnóstico

Em março de 2004 o Ibmec São Paulo reali-

e desenvolvimento de suas habilidades pro-

zou uma pesquisa para investigar o desenvol-

fissionais, baseadas nas competências que

vimento da carreira dos seus alunos formados

o mercado de trabalho considera essenciais

nos cursos de graduação em Administração

aos jovens talentos, como comunicação, ini-

de Empresas e Economia. Dos 138 alunos

ciativa, flexibilidade, liderança e formação de

formados, 61% (84) responderam à pesqui-

equipe, entre outras. A orientação dada pelo

sa. Desses, 79% (66) estavam atuando pro-

Ibmec Carreiras é individualizada, auxiliando

fissionalmente naquele momento, sendo que,

o aluno na reflexão, reafirmação ou revisão

entre os alunos de administração, 92% esta-

de suas primeiras escolhas, na busca de in-

vam trabalhando. Dos economistas que res-

formações sobre o mercado de trabalho e no

ponderam à pesquisa, mais da metade estava

desenvolvimento de seu plano de início de

fazendo cursos de pós-graduação. Dos alu-

carreira. Para isso, o Ibmec Carreiras atua por

nos que estavam trabalhando, cerca de 64%

meio de demandas dos alunos e disponibili-

estavam em grandes empresas, havendo um

za várias atividades, como aconselhamento,

equilíbrio entre empresas nacionais e multi-

dinâmicas de grupo, workshops, palestras e

nacionais; 53% foram efetivados na empresa

visitas a empresas.

em que fizeram estágio, continuando nela até
hoje; 25% foram contratados como trainees,

Dentre as parcerias realizadas em 2004 para

tendo sido aprovados em processos seletivos

essa finalidade, destaca-se o Projeto Banco

altamente competitivos, e 47% daqueles que

do Futuro, por meio do qual o Unibanco se-

estavam trabalhando, conseguiram coloca-

leciona anualmente um grupo de alunos para

ção após formatura, sem ter feito estágio na

desenvolverem projetos diferenciados, uma

empresa.

espécie de estágio a distância, sob orientação de executivos do banco e supervisão de

Os gráficos a seguir resumem o desempenho

professores do Ibmec São Paulo.

de nossos alunos formados na Graduação.
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Administração

Economia

Administração

Economia

Economia

Administração

Foi desenvolvido, para os alunos de pós-gra-

Esses programas são implantados pelo

duação, um programa específico que visa à

Ibmec Carreiras, por meio de workshops e

condução no processo de auto-conhecimen-

aconselhamento individual, possibilitando a

to e direcionamento (auto-gestão) de carreira,

elaboração de um plano de desenvolvimento

com discussões sobre os prós e contras de

que atenda às expectativas e necessidades

suas escolhas.

pessoais e profissionais dos alunos.

17

Book_PT_02.indb 17

6/15/05 7:02:01 PM

Ibmec Cultura
Dentro do nosso modelo de educação inte-

seqüência a um processo de contínuo cresci-

grada, a atuação no pilar humanístico é feita

mento em importância do Ibmec Cultura dentro

principalmente por meio do Ibmec Cultura. Suas

do Ibmec São Paulo. Há muito ainda a ser feito

atividades se dividem em três áreas principais:

para o fortalecimento do pilar humanístico; no

Seminários de Economia e Filosofia; Sociedade

entanto, o cenário se mostra animador para

e Cultura; e Arte e Cultura, cada uma delas co-

os próximos anos, principalmente pelo entu-

ordenada por um professor em tempo integral.

siasmo e envolvimento de alunos, professores

O ano de 2004 mostrou-se bastante rico em ter-

e demais colaboradores com o Ibmec Cultura

mos de eventos, seminários e palestras, dando

evidenciado em 2004.

Apoio ao Ensino
A área de Apoio ao Ensino visa garantir o ali-

trevistas com os coordenadores dos cursos, fi-

nhamento do conteúdo acadêmico com uma

nalizando com aulas-teste para representantes

forma eficaz de transmiti-lo. Para esse fim,

de todas as disciplinas.

pretende-se obter, desenvolver e definir um
conjunto de métodos que assegurem a eficá-

b. Avaliação de Desempenho

cia da transmissão e absorção do conteúdo

Foi implantado um novo sistema de avaliação

acadêmico aos alunos, para que se sintam

de professores, aplicado por meio de questio-

estimulados e incentivados a estudar mais e a

nários preenchidos pelos alunos duas vezes no

participar ativamente das aulas.

semestre e tendo como propósito o aprimoramento e desenvolvimento dos profissionais.

As principais atividades da área em 2004

As dimensões consideradas são habilidade de

foram as seguintes:

apresentação, organização e clareza, avaliação
e notas, experiência acadêmica e prática, inte-

a. Recrutamento e Seleção

ração e promoção da motivação dos alunos.

Foi definida a política de recrutamento e seleção de professores, estabelecendo-se um pro-

O gráfico a seguir mostra o panorama da média

cesso que se inicia com a captação eletrônica

de desempenho dos professores da graduação do

de currículos, passando à análise destes, a en-

Ibmec São Paulo nos dois semestres de 2004.
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Graduação

c. Projeto Piloto de “Professor Assistindo à

daqueles professores que são referência na

Aula de Professor”

dimensão mais crítica a cada um deles, de

Com base nos resultados individuais das

forma a aprimorar sua prática com base no

avaliações de desempenho, foram identi-

exemplo do colega. Também lhes foi ofere-

ficados professores que são referência em

cida a oportunidade de ter um membro da

cada dimensão da avaliação. Aos professo-

área de Apoio ao Ensino acompanhando al-

res com desempenho abaixo do esperado

gumas de suas aulas, dando-lhes feedback

nas duas avaliações no primeiro semestre de

em seu desempenho. Esse projeto será re-

2004, foi recomendado que visitassem aulas

forçado em 2005.

Professores Pesquisadores
No ano passado, continuamos a expandir

Finalmente, como professor no sistema

nosso quadro de professores pesquisadores

de joint appointment, foi contratado Paulo

em tempo integral. Três novos profissionais

Barelli (Ph.D., Universidade de Columbia),

foram contratados: Ricardo Brito (Dr., EPGE/

também professor da Universidade de Ro-

FGV-RJ), na área de finanças e macroecono-

chester, na área de teoria dos jogos e ma-

mia; Eurilton A. Araújo (Ph.D., Universida-

croeconomia.

de de Northwestern), em macroeconomia;
e Fabio Chaddad (Ph.D., Universidade de

No final de 2004, tínhamos quinze professo-

Missouri), em estratégia e agronegócio.

res na categoria de tempo integral com res-
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ponsabilidade em pesquisa. Nesse grupo,

Warwick), em inovação; e Naércio Menezes

todos têm doutorado no Brasil ou no exterior,

Filho (Ph.D., Universidade de Londres), como

havendo uma mescla de recém-formados

Professor Titular em microeconomia.

com profissionais mais maduros, portado-

Professores Pesquisadores
Número de Professores

res de ampla bagagem de pesquisa. A lista
de professores nesta categoria encontra-se
abaixo.

Para o ano de 2005, foram contratados mais
três professores: Danny Claro (Ph.D., Universidade de Wangenigein), em marketing;
Henrique Barros (Ph.D., Universidade de

Professores Pesquisadores - 2004
Ana B. Galvão

Marcelo Moura

Ph.D. – University of Warwick

Ph.D. – University of Chicago

Andrea Minardi

Maria Cecília L. G. Reis

Dra. – EAESP-FGV/SP

Dra. – Universidade de São Paulo

Antonio Z. Sanvicente

Pedro L. Valls

Ph.D. – Stanford University

Ph.D. – London School of Economics

Carlos A. F. Melo

Regina C. Madalozzo

Dr. – PUC/SP

Ph.D. – University of Illinois

Eduardo Andrade

Ricardo D. de O. Brito

Ph.D. – University of Chicago

Dr. – EPGE-FGV/RJ

Eduardo Giannetti da Fonseca

Rinaldo Artes

Ph.D. – University of Cambridge

Dr. – Universidade de São Paulo

Eurilton A. Araújo Jr.

Sérgio G. Lazzarini

Ph.D. – Northwestern University

Ph.D. – Washington University, St. Louis

Fabio R. Chaddad
Ph.D. – University of Missouri
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Ibmec Pessoas
O objetivo do Ibmec Pessoas é propiciar

fação dos colaboradores em relação às suas

um ambiente que estimule o crescimento

condições de trabalho no Ibmec São Paulo,

pessoal e profissional de seus colaborado-

identificar os principais pontos de melhorias

res e que reconheça o seu empenho e re-

necessários no clima organizacional e definir

sultados, tornando-os parte integrante do

um plano de ação para atendê-los.

sucesso e do contínuo desenvolvimento do
Ibmec São Paulo.

De um público de 250 colaboradores, 201
(81%) responderam à pesquisa. No cômpu-

Em 2004, o Ibmec Pessoas desenvolveu e

to geral os resultados foram positivos, com

aplicou uma Pesquisa de Clima e Opinião,

um índice agregado de respostas favoráveis

com o objetivo de investigar o nível de satis-

igual a 69%.

Pesquisa de Clima e Opinião

Visando ao desenvolvimento de colaborado-

espírito de equipe, a comunicação e o obje-

res, além da realização de um programa de

tivo de qualidade total no atendimento. Além

aconselhamento para orientação de carreira

disso, como no caso do “Dia das Nossas

e desenvolvimento de gestores, foram reali-

Crianças” e na “Festa de Confraternização

zados vinte eventos, que contaram com 720

de Final de Ano”, visou-se criar um ambiente

participações.

mais descontraído e sociável, onde todos se
sentissem donos do projeto de construção

Esses encontros visaram principalmente à

de um centro de excelência e parte da “co-

integração, reforçando a cultura interna, o

munidade Ibmec São Paulo”.
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• Número de Colaboradores
Em 2004, tivemos um crescimento de 41% no nú-

executivos e corporativos e prestação de serviços

mero de colaboradores ligados direta e indireta-

agregados para nossos alunos, conforme ilustra-

mente ao Ibmec São Paulo. Esse aumento ocor-

do no quadro abaixo. Nota-se que dos 107 novos

reu principalmente nas diretorias acadêmica e de

colaboradores em 2004, 101 estão diretamente

programas executivos, identificado no crescimen-

ligados ao ensino, havendo uma queda de 40%

to do número de professores, profissionais de en-

na relação staff administrativo sobre profissionais

sino, monitores e assistentes de ensino, tanto para

de ensino, o que demonstra um forte ganho de

os cursos de graduação como para treinamentos

produtividade em operações.

VARIAÇÃO
INDICADORES

Jan 04

dez 04

Nº

%

Administração

108

115

7

6%

Professores

46

64

18

39%

Profissionais de Ensino

79

131

52

66%

Monitores e Assistentes

9

40

31

344%

Prestadores de Serviço

15

12

-3

-20%

Estagiários

7

9

2

29%

Total Geral

264

371

107

41%

Alumni Ibmec São Paulo
É nosso objetivo reunir, integrar e promo-

mais de 600 adesões no ano, ultrapassando a

ver nossa comunidade de alunos graduados

marca de 1000 alunos cadastrados ainda no

(Alumni Ibmec São Paulo) às atividades do

começo do segundo semestre de 2004. Em

Ibmec São Paulo. Dessa forma, continuaremos

2005, nossa meta é termos um número cres-

a expandir o número de graduados associados

cente de alunos graduados engajando-se ati-

ao Alumni Ibmec São Paulo, que contou com

vamente no projeto do Ibmec São Paulo.
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Programas Acadêmicos, Executivos e Corporativos
Mestrado Profissionalizante
Iniciamos, em julho de 2004, o Mestrado Pro-

mais de vinte alunos. Entretanto, a demanda

fissionalizante em Macroeconomia e Finanças

da segunda turma, que teve início em fevereiro

Aplicadas, nosso primeiro programa de pós-

de 2005, excedeu nossas expectativas, com

graduação stricto sensu. Além de consistente

mais de 120 candidatos bem classificados,

com nossa missão, a pós-graduação stricto

dos quais cinqüenta foram selecionados. É

sensu tem o benefício adicional de promover

nossa intenção, também, oferecer brevemente

a pesquisa pela orientação de dissertações de

um mestrado stricto sensu em administração

mestrado. A primeira turma contou com pouco

de empresas.

Graduação
Pelo terceiro ano consecutivo, tivemos um aumen-

de 9%, sendo que em Economia, o incremento

to do número de candidatos para o exame vesti-

foi de 33%, já em Administração, a demanda se

bular. O aumento agregado em relação a 2003 foi

manteve estável, com oscilação negativa de 1%.
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b. Fortalecimento dos programas de bolsa de

Número de Candidatos ao Vestibular

estudos, incentivando alunos com condições
financeiras desvantajosas, mas com elevado
potencial acadêmico, a se candidatarem em
nosso processo seletivo.

c. Atuação em conjunto com o Ibmec Carreiras
não só no desenvolvimento de competências
exigidas pelo mercado e no acompanhamento do desempenho dos alunos de último ano,
como também o dos alunos graduados (Alumni
Ibmec São Paulo) no mercado de trabalho.
A elevada relação candidatos-vaga em Admi-

Acreditamos que as melhorias programadas

nistração, que já vinha se mantendo há algum

para o novo campus, tanto na biblioteca e salas

tempo em torno de catorze, aliada ao fato de

de aula quanto nos espaços para convivência,

termos equacionado nosso problema de ex-

serão também um importante fator adicional

pansão física, motivou a ampliação de nossas

de consolidação do nosso modelo de forma-

vagas em Administração para cem alunos por

ção e de atração de candidatos.

semestre, ao invés de cinqüenta. Com essa
expansão, nossa relação, no processo seletivo de 2004, ficou em torno de sete candidatos
por vaga para os dois cursos.

Alunos por Ano - 2001 a 2004

Um dos objetivos da área acadêmica é o de
manter um crescimento de 10% ao ano quanto
ao número de candidatos. Para que isso se concretize, estão previstas as seguintes ações:

a. Contínua melhoria da qualidade do curso
em termos de: currículo, professores e treinamento didático-pedagógico.
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Programas Executivos
O Ibmec São Paulo ofereceu, em 2004, três

um voltado para gestão de negócios e ou-

categorias de programas executivos:

tro com foco em finanças. O perfil médio dos
alunos do CBA é de um profissional com for-

1) MBA – Master of Business Administration

mação variada, com cerca de três anos de

Dois programas foram oferecidos: um com

experiência, mas, na sua maioria, sem vivên-

foco mais generalista e outro com foco em

cia gerencial na sua especialidade, buscan-

finanças. O perfil médio dos alunos do MBA

do preparar-se para o inicio dessa nova fase

é de um profissional com formação variada,

de sua carreira.

com cerca de nove anos de experiência profissional e quatro anos de experiência ge-

3) LLM – Legal and Law Master

rencial, cujo principal objetivo é preparar-se

Também oferecemos dois programas: um

para ocupar cargos de direção.

com foco em direito do mercado financeiro e
outro com foco em direito societário. O perfil

Adicionalmente, nesse ano foi lançada a pri-

médio dos alunos do LLM é o de um profis-

meira turma do MBA Executivo em Gestão

sional de direito, com cerca de quatro anos

de Saúde, uma iniciativa realizada em par-

de experiência profissional.

ceria com o Instituto de Ensino e Pesquisa
Albert Einstein, com o objetivo de formar

O quadro a seguir mostra, para as três

gestores de instituições de saúde, aliando as

categorias de programas executivos do

competências do Ibmec São Paulo em ensi-

Ibmec São Paulo, o número de candida-

no de gestão de negócios às competências

tos que participaram do processo seletivo,

do Hospital Israelita Albert Einstein em ges-

o número de candidatos aprovados (com

tão de instituições de saúde.

o percentual de aprovados sobre o total)
e o número de alunos matriculados (com

2) CBA – Certificate in Business Administration

o percentual de matriculados sobre o total

Dois programas também foram oferecidos:

de aprovados).

INDICADORES

LLM

CBA

MBA

Total

Nº Total de Candidatos

213

619

1114

1946

Candidatos Aprovados

115

395

474

984

Percentual de Aprovados

54%

64%

43%

51%

79

321

374

774

69%

81%

79%

79%

Nº Alunos Matriculados
Yield *(Aprovados/Matriculados)
*Retenção
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O quadro abaixo mostra o número de profes-

senta a soma dos professores presentes, que

sores envolvidos nos três programas execu-

ministram os três cursos, pois há os que estão

tivos do Ibmec São Paulo. O total não repre-

engajados em mais de um programa.

CURSOS

LLM

CBA

MBA

Total

Docentes

97

43

60

173

Ainda em 2004, o Ibmec São Paulo preparou

Marketing. A primeira turma do CMM – Certifi-

um terceiro programa na categoria certificate, a

cate in Marketing Management – teve início em

exemplo do CBA, mas com foco específico em

abril de 2005.

Certificações
O Ibmec São Paulo, aliado a um grupo de esco-

O programa de MBA do Ibmec São Paulo

las de negócios de primeira linha, de diferentes

será certificado em 2005.

estados do Brasil, fundou a Associação Nacional de MBA (ANAMBA), entidade cujo objetivo

Também com esse objetivo, em 2004 iniciamos,

é certificar a qualidade de programas de MBA

formalmente, o processo de certificação junto

oferecidos no Brasil, segundo um conjunto de

à AACSB (The Association to Advance Colle-

doze critérios que abrangem objetivo e público-

giate Schools of Business). Esse processo será

alvo do programa, conteúdo curricular, qualifi-

longo e demandará diversos ajustamentos a

cação do corpo docente e infra-estrutura.

serem feitos para adequar nossas atividades
às melhores práticas internacionais, principal-

Nosso objetivo é o de aderirmos a padrões

mente nos programas lato sensu. Porém, mais

mínimos de qualidade em cursos de MBA,

do que a certificação, o processo em si trará

cuja sigla, infelizmente, está sendo desvalo-

inúmeros benefícios ao Ibmec São Paulo, pois

rizada pela profusão de cursos de qualidade

nos permitirá criticar e aperfeiçoar nossos pro-

duvidosa, que se intitulam como tal.

gramas e operações.

Programas Corporativos
Em 2004, o Ibmec São Paulo continuou ex-

dos para atender necessidades específicas

pandindo sua operação de programas corpo-

de educação corporativa de empresas. Os

rativos especialmente desenhados e ofereci-

programas são ministrados tanto na sede do
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Ibmec São Paulo como nas instalações das

alguns dados relevantes da operação de pro-

empresas-clientes. O quadro a seguir mostra

gramas corporativos em 2004.

INDICADORES

Total

Clientes Atendidos

32

Programas Realizados

43

Alunos Atendidos

1307

Horas Ministradas

3925

Professores Alocados

63

Os programas oferecidos variam em conteúdo

horária, até programas de especialização, com

e duração, numa faixa que vai desde progra-

mais de 360 horas. O quadro abaixo ilustra a di-

mas curtos, com menos de 40 horas de carga

versidade de programas oferecidos em 2004.

INDICADORES

Curta Duração (< 40h)

Média Duração (40h-360h) Longa Duração (> 360h)

Programas Oferecidos

49%

33%

19%

Carga Horária Oferecida

10%

54%

36%

Embora o Ibmec São Paulo tenha um longo

quantitativos; tendo o restante sido dirigido

histórico de atuação na área financeira, atual-

às demais áreas de gestão.

mente seus programas têm como foco áreas
diversas como estratégia, liderança, marke-

O quadro abaixo ilustra a que setores per-

ting, empreendedorismo corporativo, gestão

tencem os clientes atendidos por programas

de pessoas e gestão de operações, além de

corporativos do Ibmec São Paulo, tanto em

finanças e controle. Do conteúdo ministrado

termos de participação em relação ao total

em 2004, cerca de 50% teve como área de

de clientes como em relação aos programas

concentração finanças e outros conteúdos

realizados.

INDICADORES

Financeiro

Serviços Não-Financeiros

Indústria

Clientes Atendidos

28%

50%

22%

Programas Realizados

26%

53%

21%

IbmecLAW
O Centro de Estudos de Direito do Ibmec São

na divulgação da cultura jurídica. Por meio

Paulo, IbmecLAW, já se tornou, nos meios

da oferta de cursos de curta e longa dura-

empresariais e financeiros do Brasil, referên-

ção, da produção científica de ponta, de pu-

cia como centro de excelência no estudo e

blicações atualizadas, da atuação como um
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fórum neutro no debate das grandes ques-

Econômicos e Jurídicos; A Arbitragem no

tões jurídicas nacionais e que dizem respei-

Contexto Jurídico Brasileiro; Emprego e Em-

to à comunidade empresarial e financeira,

pregabilidade no Brasil; Reforma Tributária

o IbmecLAW é reconhecido, depois de seis

– Avanço ou Retrocesso; entre outros.

anos de existência, como opção de qualidade na área jurídica.

Finalmente, digna de nota é a inclusão do
IbmecLAW como parte integrante da Action

Além de oferecer o LLM, o IbmecLAW reali-

Jean Monet, da Direção Geral de Educação e

zou, em 2004, mais de vinte seminários gra-

Cultura da Comissão Européia, como parte do

tuitos sobre temas como Direito, Evolução,

apoio às atividades relativas à integração euro-

Racionalidade e Discurso Jurídico; A nova

péia no domínio do Ensino Superior, a fim de fi-

Lei de Falências; A nova Lei Sarbanes-Oxley

nanciar programas e seminários de Direito Co-

– Aspectos jurídicos e contábeis; A Reforma

munitário para o Mercosul. O IbmecLAW será o

da Previdência sob os aspectos Históricos,

primeiro centro brasileiro a ter tal apoio.

Ensino a Distância
A área de Ensino a Distância – EAD, que re-

qualquer hora e momento, independente de

cebeu prêmio destaque como primeiro lugar e

sua localização geográfica, garantindo quali-

referência na área educacional pelo E-Learning

dade e eficiência equivalentes aos cursos pre-

Brasil, elaborou, no início de 2004, um novo

senciais.

plano de negócios, com o objetivo de atuar
como um centro de resultados efetivo para o

A receita em 2004 foi 3,4 vezes maior que a de

Ibmec São Paulo.

2003 alcançando mais de R$ 320 mil. Desde
sua concepção a unidade de Ensino a Distân-

A área especificou como objetivo central a con-

cia já ofertou mais de 1230 cursos em pratica-

tribuição para a geração de receitas e fortaleci-

mente todos os estados do Brasil. Para 2005,

mento da marca Ibmec São Paulo, por meio da

o foco da área é incrementar as vendas de cur-

disseminação de conteúdos de alta qualidade

sos a distância por meio da criação de parce-

acadêmica e uso de tecnologias educacionais,

rias e desenvolvimento de novos cursos para

permitindo ao cliente acesso à informação, a

os mercados corporativo e educacional.
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Resultados Financeiros
O Ibmec São Paulo fechou o ano com uma

evidenciando aumento da eficiência operacio-

geração de caixa superior a R$ 5 milhões, su-

nal e do controle orçamentário. O superávit

perando a meta originalmente definida. Por

final do Ibmec São Paulo, após despesas

sua vez, a receita gerencial agregada (receita

gerais e institucionais, teve um incremento

bruta) da organização (auferida por compe-

de 12,8%.

tência) ficou abaixo do esperado, atingindo a
casa de R$ 38,1 milhões, tendo sido superior

No gráfico a seguir estão relacionados os prin-

em 5% à de 2003. Já o resultado operacio-

cipais indicadores financeiros do Ibmec São

nal foi superior em 10,3% ao do ano anterior,

Paulo de 2004.
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Ibmec São Paulo
Principais Indicadores, Janeiro a Dezembro 2004

Participação por Unidade
A participação das diferentes unidades – Pro-

com os cursos de graduação em Administra-

gramas Executivos, Faculdade, Programas

ção e Economia como também o Mestrado

Corporativos e Ensino a Distância – no fatu-

stricto sensu em Economia e Finanças Aplica-

ramento está demonstrada no gráfico logo a

das, participa com 37% das receitas. A partici-

seguir. A área de Programas Executivos detém

pação restante é, em quase sua totalidade, de

51% das receitas do Ibmec São Paulo. Em nú-

programas corporativos, uma vez que a unida-

meros absolutos e sem incluir os investimentos

de de Ensino a Distância ainda não atingiu seu

com pesquisa acadêmica, a Faculdade, não só

ponto de equilíbrio.

Receitas Totais por Unidade de Negócios (R$ - valores em milhões)
Ibmec São Paulo
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Balanço Sintético
Instituto Veris
Balanço patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2004
Em milhares de reais

Ativo

Passivo e Patrimônio Líquido

Circulante

Circulante

Disponibilidades
Serviços a receber

Fornecedores

5.366

Obrigações sociais

11.344

Adiantamentos diversos

46

Obrigações tributárias

Impostos a compensar

50

Serviços a prestar

Outras contas a receber

122

Despesas antecipadas

924
1.047
901
15.036
17.908

38
16.966

Exigível a Longo Prazo

Realizável a Longo Prazo
Outros créditos a longo prazo

Serviços a prestar

2.385

2.209

2.385

Patrimônio Líquido

Permanente
Imobilizado
Diferido

2.209

Capital social

5.037

Reservas de capital

238

Superávit acumulado

5.275

27
655
3.827
4.509

Total do Ativo

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 24.626

24.626
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Resultado do Exercício
Instituto Veris
Demonstração do resultado - Período findo em 31 de Dezembro de 2004
Em milhares de reais

Receita Bruta de Serviços
Receita de serviços prestados

30.024

(-) Deduções sobre serviços prestados

(1.135)

Receita Líquida de Serviços .......................................................................... 28.889

Custo dos Serviços Prestados ...................................................................... (8.518)

Superávit Bruto .............................................................................................. 20.371

(Despesas) Receitas Operacionais
Com pessoal

(5.651)

Com serviços profissionais

(2.169)

Gerais e administrativas

(7.217)

Depreciação e amortização

(956)

Tributárias

(145)

Receitas/despesas financeiras líquidas

354
(15.784)

Superávit Operacional .................................................................................. ...4.587
Receitas/despesas não operacionais líquidas

(761)

Superávit do Exercício .................................................................................. ...3.826
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Parecer dos Auditores Independentes
Aos Conselheiros e Administradores
INSTITUTO VERIS

1. Examinamos o balanço patrimonial do INSTITUTO VERIS levantado em 31 de dezembro de
2004 e as respectivas demonstrações do superávit, das mutações do patrimônio líquido e das
origens e aplicações de recursos correspondentes ao exercício de oito meses findo em 31 de
dezembro de 2004, elaborados sob a responsabilidade da sua administração. Nossa responsabilidade é de emitir uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil
e compreenderam: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos,
o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da entidade; b) a
constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e
informações contábeis divulgados; e c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis
mais representativas adotadas pela administração da entidade, bem como da apresentação
das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1 (um) representam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do INSTITUTO VERIS, o superávit de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as
origens e aplicações de seus recursos referentes ao exercício de oito meses findo naquela
data, de acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil.

São Paulo, 19 de março de 2005.

Eduardo Affonso de Vasconcelos
CRC 1 SP 166.001/O-3
VILLAS RODIL GORIOUX FARO AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 2 SP 019.098/O-1
Nexia Internacional
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Corpo Gerencial
Gerentes e Coordenadores do Ibmec São Paulo

Gerentes

Coordenadores

Ana Célia de Paula
Atendimento Ibmec São Paulo

Ana Paula Paulino da Costa
Programas Corporativos

Camila de Souza Queiroz Du Plessis (Jan, 2005)

André Luis de Castro Moura Duarte
MBA Executivo

Márcia Maria Deotto
Ensino a Distância

Andrea Minardi
Christian Greiffo da Justa Menescal
TI / Infra-estrutura

Marco Antonio Quége
Centro de Empreendedorismo

Fábio Vagner Ribeiro (Jan, 2005)
Administrativa-Financeira

Carlos Alberto Suslik
MBA Executivo em Gestão de Saúde

Jaqueline Giordano
Ibmec Carreiras

Joanília Neide de Sales e Cia (Mar, 2005)
MBA Finanças

Meiry Tregier
Secretaria Acadêmica

Jairo Sampaio Saddi
IbmecLAW

Murilo Furtado de Mendonça Junior
Programas Corporativos

Marco Antonio Quége
CBA – Finanças e Gestão de Negócios

Nida Maria Violante
Ibmec Pessoas

Pedro L. Valls
Pesquisa Acadêmica e Mestrado
Profissionalizante

Silvia Novaes
Biblioteca

Ricardo Dias de Oliveira Brito
Graduação em Economia

Sérgio Giovanetti Lazzarini
Graduação em Administração

Tadeu Aparecido Pereira da Ponte
Apoio ao Ensino
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Lista de Publicações dos Professores Pesquisadores em 2004
1. Artigos Completos Publicados em Periódi-

GALVÃO, A. B. C.; CLEMENTS, M. P. A com-

cos Científicos Internacionais

parison of tests of non-linear cointegration with
an application to the predictability of US inter-

ANDRADE, E.; LAURINI, M. P.; MADALOZZO,

est rates using the term structure. International

R.; VALLS PEREIRA, P. L. Convergence Clubs

Journal of Forecasting, V. 20, P. 219-236, 2004.

among Brazilian Municipalities. Economics LetLAZZARINI, S. G.; MILLER, G. J.; ZENGER, T.

ters, V. 83, N. 2, P. 179-184, 2004.

R. Order with some law: complementarity verBARELLI, P.; PESSOA, S. A. A Note on Cole and

sus substitution of formal and informal arrange-

Stockman. International Economic Review, V.

ments. Journal of Law Economics And Organi-

45, N. 4, P. 1293-1300, 2004.

zation, V. 20, N. 2, P. 261-298, 2004.

CLARO, D. P.; CLARO, P. B. O. Building long-

TENG, C. T.; VIEIRA FILHO, A. H. G.; ARTES,

term B2B relationships to coordinate cross-bor-

R.; GORENSTEIN, C.; ANDRADE, L.; WANG, Y.

der supply chain: the case of the organic cof-

P. Premenstrual dysphoric symptoms amongst

fee industry. Journal of Business and Industrial

Brazilian college students: factor structure and

Marketing, vol.19, No.6, p.405-414, 2004.

methodological. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, Versão eletrônica, 2004.

CHADDAD, F. R.; COOK, M. L. The Economics
of Organization Structure Changes: A U.S. Perspective on Demutualization. Annals of Public

VALLS PEREIRA, P. L.; HOTTA, L. K.; OTA, R.

And Cooperative Economics, V. 75, N. 4, P. 575-

Effect of outliers on forecasting temporally ag-

594, 2004.

gregated flow variables. TEST, V. 13, N. 2, P.
371-402, 2004.

CHADDAD, F. R.; COOK, M. L. Understanding
New Cooperative Models: An Ownership-Con-

ZENGER, T. R.; LAZZARINI, S. G. Compensa-

trol Rights Typology. Review Of Agricultural

ting for innovation: do small firms offer high-

Economics, V. 26, N. 3, P. 348-360, 2004.

powered incentives that lure talent and motivate
effort? Managerial And Decision Economics, V.
25, N. 6,7, P. 329-345, 2004.

COOK, M. L.; CHADDAD, F. R. Redesigning Cooperative Boundaries: The Emergence of New
Models. American Journal Of Agricultural Economics, V. 86, N. 5, P. 1249-1253, 2004.
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2. Artigos Completos Publicados em Periódi-

LAZZARINI, S. G. Interação estratégica e au-

cos Científicos Nacionais

sência de determinismo na inovação tecnológica: o caso da biotecnologia agrícola. Revista de

ARAÚJO JÚNIOR, E. A. Medindo o Impacto

Administração da Universidade de São Paulo, V.

Regional da Política Monetária Brasileira: Uma

39, N. 1, P. 5-17, 2004.

Comparação entre as Regiões Nordeste e Sul.
Revista Econômica do Nordeste, V. 35, N. 3, P.

LAZZARINI, S. G.; JOAQUIM, T. A. Z. A forma-

356-393, 2004.

ção de constelações: o caso da indústria global
de transporte aéreo. Revista de Administração

BRITO, R. D.; GUILLEN, O. T. C.; DUARTE, A.

de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, V.

J. M. Overreaction of yield spreads and move-

44, N. 2, P. 11-25, 2004.

ments of Brazilian interest rates. Revista de
MINARDI, A. M. A. F. Retornos passados prevê-

Econometria, V. 24, N. 1, P. 1-55, 2004.

em retornos futuros? RAE eletrônica, V. 3, 2004.
BRUSCATO, A.; TOLOI, C. M. C.; ARTES, R. Aplicação de modelos de função de transferência e

MOURA, M.; MADALOZZO, R. C. Redução do

equações de estimação para previsão do núme-

Risco-País em resposta ao novo Acordo da Ba-

ro de passageiros em ponte aérea. Revista Brasi-

siléia. Revista de direito bancário, do mercado de

leira de Estatística, V. 64, N. 221, P. 7-24, 2004.

capitais e da arbitragem, V. 25, P. 363-368, 2004.

CLARO, D. P., CLARO, P. B. DE O. Gerencian-

PINTO, F. C.; VALLS PEREIRA, P. L. Teoria de

do relacionamentos colaborativos com forne-

Valores Extremos: aplicações em valor em ris-

cedores. Revista de Administração de Empre-

co. Resenha BM&F, V. 162, P. 35-50, 2004.

sas da Fundação Getúlio Vargas. Vol.44, n.4,
SA, C., CAIXETA, J. V., CLARO, D. P. Logística

p.68-79; 2004.

e transporte aéreo: implicações para a exportaCLARO, P. B. DE O., CLARO, D. P. Desenvolvi-

ção de flores. Caderno de Pesquisas em Admi-

mento de indicadores para monitoramento da

nistração. V.11, n.2, abr/jun, 2004.

sustentabilidade: o caso do café orgânico. Revista de Administração da Universidade de São

3. Livros Publicados

Paulo, vol.39, n.1 , p.18-29, 2004.
CLARO, D. P. Managing business network and
LAURINI, M. P.; PORTUGAL, M. S. Long Mem-

buyer-supplier relationship. Universal Press:

ory in the R$/US$ Exchange Rate: A Robust

Veenendal, 2004. 196p.

Analysis. Brazilian Review of Econometrics, V.
24, N. 1, P. 109-148, 2004.
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5. Trabalhos Completos em Anais de Eventos

MINARDI, A. M. A. F. Teoria de Opções Aplicada
a Projetos de Investimento. São Paulo: Editora

ARAÚJO JÚNIOR, E. A.; BARBACHAN, J. F. S.;

Atlas, 2004.

TAVANI, L. C. D. CAPM usando uma Carteira
Sintética do PIB Brasileiro. In: IV Encontro Bra-

4. Capítulos de Livros Publicados

sileiro de Finanças, Rio de Janeiro, 2004.
AZEVEDO, P. F.; CHADDAD, F. R.; FARINA, E.
M. M. Q. The Free Trade Area of the Americas

ARAÚJO JÚNIOR, E. A. Export-Led Recove-

and the Food Industry in Brazil and the United

ries in a Small Open Industrialized Economy. In:

States. In: Jank, M. S. (Org.). Agricultural Trade

The Nineth Annual Meeting of the Latin Ameri-

Liberalization: Policy and Implications for Latin

can and Caribbean Economic Association, San

America. Washington, DC, 2004.

José, Costa Rica, 2004.

BIJMAN, J.; CHADDAD, F. R.; COOK, M. L. How

ARAÚJO JÚNIOR, E. A.; CUNHA, A. B. The

Strengthening Vertical Coordination May Lead

Welfare Cost of Business Cycle Smoothing. In:

to Restructuring of Macrohierarchies. In: H. J.

XXVI Encontro Brasileiro de Econometria, João

Bremmers; S. W. F. Omta; J. H. Trienekens; E.

Pessoa, 2004.

F. M. Wubben. (Org.). Dynamics in Chains and
ARTIS, M.; GALVÃO, A. B. C.; MARCELLINO,

Networks. Wageningen, 2004, p. 252-261.

M. The transmission Mechanism in a Changing
COOK, M. L.; CHADDAD, F. R.; ILIOPOULOS, C.

World. In: “Workshop on the external dimension

Advances in Cooperative Theory since 1990: A

of the euro area: trade, capital flows and inter-

Review of Agricultural Economics Literature. In:

national macroeconomic linkages”, Frankfurt,

G.W.J. Hendrikse. (Org.). Restructuring Agricul-

European Central Bank, 2004.

tural Cooperatives. Rotterdam, 2004, p. 65-90.
ARTIS, M.; GALVÃO, A. B. C.; MARCELLINO, M.
LAZZARINI, S. G.; MINARDI, A. Opções reais

The transmission mechanism in a changing world.

em um contexto de interação estratégica de

In: XII Annual Symposium of the Society for Non-

empresas. In: Andrea Minardi. (Org.). Teoria de

linear Dynamics and Econometrics, Atlanta, 2004.

Opções Aplicada a Projetos de Investimento.
BRITO, R. D.; HAGLER, C. Testando a Eficiência

São Paulo, 2004, p. 107-129.

dos Índices Brasileiros. In: Anais do IV Congresso Brasileiro de Finanças, Rio de Janeiro, 2004.
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BRITO, R. D. What the short-term interest rate

CLARO, D. P., HAGELAAR, R., OMTA, O. How

target can do for mean-reverting modelling. In:

to manage a relationship and be successful:

Anais do XXVI Encontro Brasileiro de Econome-

preliminary results of the network and buyer-

tria, João Pessoa, 2004.

supplier relationship in the Dutch potted flower
and plant industry Proceedings of the Sixth In-

CHADDAD, F. R. Redes Cooperativas nos EUA.

ternational Conference on Chain and Network

In: IV Workshop Internacional de Tendências do

Management in Agribusiness and the Food In-

Cooperativismo, Ribeirão Preto, 2004.

dustry. Wageningen, 2004.

CHADDAD, F. R.; MULRONY, Brandi Rushelle. A

COOK, M. L.; CHADDAD, F. R.; ILIOPOULOS,

Survey of Strategic Alliances in the U.S. Beef Sup-

C. Governance Models in Food Production and

ply Chain. In: Annual Meeting of the Western Co-

Distribution: Evolution and Role of Mutual Verti-

ordinating Committee on Agribusiness Research

cal Integration. In: IIX Annual Conference of the

(WCC-72), Las Vegas, Nevada, 2004.

International Society for New Institutional Economics, Tucson, Arizona, EUA, 2004.

CLARO, D. P.; CLARO, P. B. O.; Omta, O. How to
manage a long-term buyer-supplier relationship

GALVÃO, A. B. C.; ARTIS, M.; MARCELLINO,

successfully? The impact of network informa-

M. The transmission mechanism in a changing

tion relationships in the Dutch potted plant and

world. In: XIX Annual Congress of the European

flower industry. In: Anais do XXVIII EnANPAD,

Economic Association, Madrid, 2004.

Curitiba, 2004.
HALLOCK, K.; MADALOZZO, R. C.; RECK, C.
CLARO, D. P.; CLARO, P. B. O.; Zylbersztajn, D.

Uncovering Heterogeneity in Managerial Pay

Construindo um modelo para gerir relaciona-

- Firm Size and Managerial Pay - Firm Perfor-

mentos B2B: uma contribuição para a discus-

mance Relationships Using Quantile Regres-

são de canais de distribuição e redes organiza-

sion. In: Anais do IV Encontro Brasileiro de Fi-

cionais. In: VII SEMEAD - Seminários em Admi-

nanças, Rio de Janeiro, 2004.

nistração, Agosto, 2004.
LAURINI, M. P.; ANDRADE, E.; VALLS PEREIRA,
P. L. Income Convergence Clubs for Brazilian
Municipalities: A Non-Parametric Analysis. In:
Annals of 2004 Latin American Meeting of the
Econometric Society, Santiago, Chile.
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Mar, 2004.

metric Society, Madrid, 2004.
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CAPM para a Estimação do Custo de Capital
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das Empresas. In: Anais do IV Encontro Brasileiro de Finanças, Rio de Janeiro, 2004.
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