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Mensagem do

Presidente
É com enorme satisfação que me dirijo a vocês para relatar algumas das realizações do Insper em 2010.
Este foi um ano de consolidação, no qual colhemos os frutos de algumas iniciativas importantes iniciadas há alguns
anos. Uma delas foi o processo de credenciamento junto à AACSB, a mais reputada entidade de certificação de escolas
de negócios no mundo.
O processo teve início em 2004, ano em que a Escola foi transformada em instituição independente, sem fins lucrativos.
Ele implicou inúmeras atividades, durante seis anos, voltadas para o aumento da qualidade educacional no Insper em
suas diversas dimensões, tendo por parâmetro as melhores práticas internacionais. No segundo semestre do ano passado,
após termos completado nosso relatório de autoavaliação, recebemos a visita da comissão de credenciamento da AACSB,
que nos recomendou favoravelmente ao Board, sendo o credenciamento efetivado em dezembro. Portanto, em janeiro
de 2011, o Insper passou a fazer parte de um clube seleto, englobando as melhores escolas de negócio do mundo.
Além do grupo da AACSB, recebemos também a visita da comissão do MEC para o recredenciamento de nossos cursos
de graduação, que foram avaliados com nota máxima (5). Já ao início deste ano recebemos os resultados do ENADE
de 2009, no qual nossos alunos de graduação se saíram muito bem. Na classificação geral dos cursos feita pelo MEC,
ficamos em primeiro lugar na Grande São Paulo, tanto em economia (quarto lugar nacional) quanto em administração
(quinto lugar nacional). Em conjunto com a nota máxima obtida no recredenciamento, o resultado do ENADE nos
coloca também com nota máxima, (5), no IGC (classificação geral das instituições de ensino superior) do MEC. Apenas
25 instituições de ensino superior no país possuem tal nota e, destas, somente 16 oferecem cursos de economia e/ou
administração. O programa de mestrado em economia foi muito bem avaliado pela CAPES, obtendo a nota máxima (5)
pela segunda vez consecutiva (triênios 2004-2006 e 2007-2009).
Também em educação executiva tivemos uma ótima notícia. Ficamos em 13º lugar no ranking do Financial Times
para cursos corporativos, evoluindo 29 colocações desde quando passamos a ser incluídos, em 2007. Nessa classificação,
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nossas instalações foram consideradas as melhores da América Latina. Além disso, ficamos em primeiro lugar no que se
refere ao quesito fidelidade do cliente.
Estamos em localização privilegiada em relação ao nosso público-alvo. Porém, em função disso, nossas possibilidades
de expansão física ficaram limitadas. Felizmente, no ano passado conseguimos equacioná-la com duas medidas. Primeiro,
adquirimos cinco terrenos adjacentes na Rua Quatá, localizados na quadra seguinte ao Insper, perfazendo um total de
2.230 m2, com um potencial de construção de 8.900 m2. E, segundo, acordamos com os atuais proprietários de nosso
campus uma nova operação built to suit, envolvendo uma torre conectada ao campus. Nessa operação garantimos
a ocupação, por 24 anos, de oito andares, perfazendo um total de aproximadamente 8.000 m2, o que representa um
acréscimo de praticamente 80% de área útil face ao espaço de que dispomos atualmente. Com isso, acreditamos ter
capacidade de expansão por algum tempo, mantendo a qualidade de nossa proposta educacional.
Para 2011 temos algumas tarefas importantes a desenvolver. No curso de administração daremos início a um projeto
pioneiro que visa melhorar a capacitação de nossos alunos em competências relacionadas à resolução de problemas e
orientação para resultados. No que se refere à expansão física, teremos de viabilizar a ocupação eficiente dos novos
espaços, sem prejuízo à operação. Em educação executiva, temos a meta de continuar expandindo nossas atividades,
enfocando também programas abertos. Quanto à pesquisa, nosso objetivo é incrementá-la por meio dos Centros de
Políticas Públicas e de Pesquisa em Estratégia, mas também de outros núcleos de atividade da Escola. Estamos analisando
o lançamento de novos programas de pós-graduação e, possivelmente, de um novo curso de graduação.
Tudo isso visa a um único objetivo: o de cumprirmos nossa missão de gerarmos conhecimento e desenvolvermos
pessoas que farão diferença para o país.
Somos imensamente gratos a todos vocês da comunidade Insper, professores, colaboradores, alunos, alumni, clientes
e amigos por terem contribuído para tornar isso possível. Uma instituição sem fins lucrativos como o Insper, cujo
modelo de governança segue o das melhores universidades privadas norte-americanas, depende fundamentalmente do
envolvimento e do apoio dessa comunidade para se perpetuar e continuar a transformar o sonho em realidade.
Cordialmente,

Claudio Haddad

“

Uma instituição sem fins lucrativos como o Insper, cujo
modelo de governança segue o das melhores universidades
privadas norte-americanas, depende fundamentalmente
do envolvimento e do apoio dessa comunidade para se
perpetuar e continuar a transformar o sonho em realidade.

”
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Visão
Ser um centro de referência em educação e
geração de conhecimento nas áreas de negócios e
economia que alie rigor acadêmico a uma abordagem
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pragmática, visando ao desenvolvimento de líderes
e profissionais que façam diferença.
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Missão
Desenvolvemos pessoas identificadas com a
nossa proposta educacional, geramos e difundimos
conhecimento e estimulamos sua aplicação nas
áreas de negócios e economia.
Nossa proposta educacional visa ao desenvolvimento dos alunos, da graduação às demais
etapas de sua vida profissional, por meio de uma
forte dedicação e participação do corpo discente no
processo de aprendizagem. Valorizamos a pesquisa
rigorosa, fundamentada em problemas reais e
que contribua para o aprimoramento de políticas
públicas e práticas organizacionais.

Conselho Deliberativo
2

1- Paulo Guilherme Aguiar Cunha
2- Peter Graber
3- Claudio L. S. Haddad (Presidente)
**- Jorge Paulo Lemann
4- Luis Norberto Pascoal
5- Michael Edgar Perlman
6- Pedro Moreira Salles
7- Howard Stevenson

Diretoria Executiva
1- Rinaldo Artes
Diretoria Acadêmica de Pós-Graduação Stricto Sensu e Pesquisa
2- Luca Borroni-Biancastelli
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Diretoria Acadêmica de Educação Executiva
3- Letícia Costa
Diretoria Acadêmica de Pós-Graduação Lato Sensu
4- Irineu Gustavo Nogueira Gianesi
Diretoria de Novos Projetos Acadêmicos
5- Claudio L. S. Haddad
Presidente
6- Christian Greiffo da Justa Menescal
Diretoria de Serviços Compartilhados
7- Andrea Accioly Fonseca Minardi
Diretoria Acadêmica de Graduação
8- Marcia Nizzo de Moura
Diretoria de Desenvolvimento Institucional

Doadores
Amigos do Insper

Indivíduos e instituições que
contribuíram para a Construção
do Campus em 2006 e para
sua Expansão em 2011
ABS Investment Management LLC
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Alex Haegler
André Lara Resende
Andrew Shores
Antonio Carlos de Freitas Valle
Arminio Fraga Neto
Banco Itaú
BMF & BOVESPA
Bruno Licht
Bruno Rocha
Carlos Alberto Sicupira
Carlos Castanho
Carlos Pinheiro Junior
Clóvis Macedo
Diniz Ferreira Baptista
Eric Hime
Fabiana e Jairo Saddi
Família Haddad
Fernando Moreira Salles
Fernando Prado
Fernando Russo
Fred Packard

Fundação Bradesco
Fundação Brava
Fundação Educar DPaschoal
Georg Ehrensperger
Gerdau
Gilberto Romanato
Grupo Abril
Grupo Camargo Corrêa
Grupo Votorantim
Guilherme Amaral Ferraz
João Moreira Salles
Jorge Paulo Lemann
José Alexandre Scheinkman
José Antonio Mourão

José Ermirio Neto

Pedro Moreira Salles

José Olympio Pereira

Peter Graber

José Ricardo de Paulo

Ramiro Lopes de Oliveira

Luis Alberto Rodrigues

Roberto Civita

Luis Norberto Pascoal

Roberto Egydio Setubal

Marcel Herrmann Telles

Roberto Thompson Motta

Marcelo Barbará

Roberto Walter Haberfeld

Marcelo Medeiros

Roger Wright

Marcelo Stallone

Rogerio Castro Maia

Mario Adler

Saddi Advogados Associados

Mario Cezar de Andrade

Suzano Holding

Maurizio Mauro

Suzano Papel e Celulose

Michael Perlman

Suzano Petroquímica

Paulo G. A. Cunha

Walter Salles

Doadores
Doadores do Fundo de Bolsas 2010
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Adriana Bruscato Bortoluzzo

Claudia Bruschi Martins (alumni)

Adriano Bertoldo Alves

Clemens Nunes

Adriano Ortega Carvalho (alumni)

Credit Suisse Cons. Ltda

Alex Harry Haegler

Cristiane Maria Sampaio

Alex Ribeiro Pinto da Silva

Cyrela BR R. S.A

Ana Maria Santos Diniz

Daniel Penna Kagaya

Andrea Martins Flores (alumni)

Denis Ramos Morales

Antonio Zoratto Sanvicente

Diego Ten de Campos Maia (alumni)

Brena Parelli

Eduardo Augusto Rissi

Bruno Gruner (alumni)

Eduardo Giannetti da Fonseca

Bruno Igel (alumni)

Eduardo Montenegro Dotta (alumni)

Caio Carbone (alumni)

Elisa Peres Novaki

Camila de Souza Queiroz Du Plessis

Emilio Motta Carmona Gerbelli (alumni)

Carina e Mauro Bergstein

Evaldo Oliveira (alumni)

Carlos Rebouças Du Plessis

Fabio da Paz Ferreira

Carolina da Costa

Fábio Luiz Alves de Andrade Santos (alumni)

Cavour Restaurante e Participações S/A

Família Haddad

Célia Regina Pizzi

Fernanda Buischi

Christian Greiffo da Justa Menescal

Fernando Carramaschi

Clara Roorda (alumni)

Flavia Cerruti (alumni)
Flavio De Almeida Athayde (alumni)
Francine de Toledo Del Poço Cruz
Franco Veludo (alumni)
Gabriel Garber
Galo Carlos Lopez Noriega
George Ricardo Stein
Gilmara Lima de Elua Roble
Guilherme Amaral Ferraz
Guilherme Correa Marson
Guilherme Ribeiro do Valle
Hani Taleb
Helen Hansen Cortez
Howard Stevenson
Insper Jr Consulting
Irineu Gustavo Nogueira Gianesi
Isabel e Nelmir Rosas

Ivan Anuar Farha Filho (alumni)

Regina Madalozzo

Jacques Depoca

Renice Aparecida Pombani

Jean François Pinto Saghaard

Rinaldo Artes

Jessica Renesto

Rio Vermelho Empreendimentos e Participações

José Alexandre Scheinkman

Ltda

Julia Cristina Miguel

Rita de Cassia Marques de Lima Castro

Juliana Maria Salu dos Santos

Rita de Cassia Rebollo

Julio Cesar Brant de Almeida

Roberta Beatriz Bolognesi Donato (alumni)

Julio Lima (alumni)

Roberto Walter Haberfeld

Larissa Siebenkaess

Rodrigo de Souza Queiroz

Lote 45 Participações Ltda

Rodrigo Lisboa Bonafe

Luca Borroni

Ronaldo Ricioli (alumni)

Luciana de Paula Arjona

Ronei Filgueiras Frigerio

Luis Rodolfo Cruz e Creuz (alumni)

Sean R White

Luiz Ricardo Barbosa Galdi Delgado (alumni)

Sérgio Giovanetti Lazzarini

Marcelo de Castro Ferreira Oliveira (alumni)

Sérgio Jurandyr Machado

Marcelo e Heloisa Saad

Sérgio Martins

Marcelo Schimitt

Silvia Regina Bassaglia

Marcia Maria Deotto

Silvio Laban

Marcia Maria Nizzo de Moura

Sueli da Hora Moreira

Marcos Hashimoto

Susan Lyons

Maria Augusta Ortiz Taleb

Sylvio Lazzarini

Maria Ester Pires da Cruz

Tadeu da Ponte

Maria Gorete Alencar Machado

Telmo Ferreira (alumni)

Marina Kairalla Garcia (alumni)

Turma MBA Executivo 4º semestre

Mario da Silva Marson

Turma MBA Finanças 4º semestre

Maritza Seixas Elias

Vera Bechelli

Michael Perlman
Milton Costa da Silva

Em 2010, o Fundo de Bolsas captou o montante
de R$ 715 mil, contando com uma participação

Natalia Maria Reimberg Mendes (alumni)

expressiva de membros da Comunidade Insper: 25

Patricia de Souza

alumni, 49 funcionários e professores, 17 Amigos

Patricia Palomo (alumni)

da Escola (indivíduos e instituições que vem

Paula Haddad e Fernando Britto
Pedro Eugênio Martins Toledo Piza

contribuindo com o Fundo de Bolsas ao longo
dos anos), e 27 doadores externos, perfazendo
118 doadores.

Pedro Vieira Lima de Albuquerque (alumni)
Rafael Barbosa Santos Coelho (alumni)

* alumni: integrante da Comunidade Alumni

Doadores
Pograma Mentor 2010 - Núcleo
de Desenvolvimento
de Carreiras (participantes)
Alumni dos programa de MBA que apoiam
alunos do último ano de Graduação
Adriana Barretta
Camilo Henrique de Syllos
Célia Regina Pizzi
Celso Hissashi Maehata
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Claudio Kassab
Cristiane Moreira Gonçalves Mondaini
Dario Almeida Albagli
Edson Gomes Ribeiro
Emilia Man Yee Cheung Serafini
Fabrício de Moura
Fátima Maria Martins Neri Renzetti
Gedival Magalhães da Silva Jr
Henrique Cordeiro Mariano
José Valmir da Silva
Katia Korovin

Embaixadores da Graduação apoio ao Fundo de Bolsas
Alunos graduados que criaram um grupo de

Luis Fernando Goulart Rodrigues

apoio ao processo de captação de recursos para o

Marco Aurélio Raphul Azevedo Garcia

Fundo de Bolsas do Insper.

Mário Sérgio Tampellini
Paulo de Castro Freitas

Franco Rodrigues Resende Veludo (ADM 2008)

Raquel Boarato Barreiros Soré

Caio Gracco Carbone (ECO)

Rodrigo Messias Ventura

Clara Roorda (ECO 2008)

Ronaldo Ricioli

Luiz Ricardo Barbosa Galdi Delgado (ECO 2008)

Wellington Lopes Souza

Pedro Vieira Lima de Albuquerque (ECO 2009)

Programa Pulsação
Programa de Vida com Qualidade do Insper,
direcionado a funcionários e docentes, visa o
bem-estar das pessoas, integrando ações de
prevenção e de promoção de saúde à estratégia e
aos valores da Escola.

Alumna - consultora voluntária
Luiza Cruz

Retrospectiva

2010

Conquista da acreditação AACSB pelo Insper
e novas parcerias internacionais
O ano de 2010 relevou-se determinante para o processo de
internacionalização do Insper.
O processo de acreditação da AACSB International (The Association
to Advance Collegiate Schools of Business) estabelece 21 standards
para diversos aspectos relativos à gestão da instituição divididos em
três grupos: Strategic Management – a principal preocupação deste
grupo de cinco standards é com a adequação da missão da escola,
com a sustentabilidade do seu modelo de negócio e sua coerência com
a missão; Participants – o foco dos nove standards que fazem parte
deste grupo são os alunos (processos de admissão, rigor acadêmico
e retenção, processos de suporte e aconselhamento acadêmico e
de carreira) e os professores (qualificação acadêmica e profissional
do corpo docente e sua participação nos processos e atividades da
escola); e Assurance of Learning – nesse grupo de sete standards a
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preocupação da AACSB está relacionada ao processo de gestão dos
curricula dos programas, à definição dos objetivos de aprendizado de
cada programa e ao processo de medição do alcance de tais objetivos,
o que no Insper denominamos de gestão da aprendizagem.
A importância desta conquista pode ser avaliada considerando-se
que somente 12% das escolas de negócio no mundo são acreditadas
pela AACSB, com apenas 12 instituições na América Latina. No Brasil,
esta conquista é ainda mais relevante, pois o Insper é a segunda
escola brasileira acreditada.
O principal desafio da Escola neste processo, que durou seis anos,
foi relacionado ao corpo docente. A AACSB considera academicamente
qualificado o professor que detém o título de doutor e se mantém
ativo na produção de pesquisa, publicando ao menos dois artigos
em peer reviewed journals, a cada cinco anos. Especificamente nos
programas de MBA Executivo, de pós-graduação lato sensu, manter
a abordagem pragmática que sempre foi marca dos programas da
escola, ao mesmo tempo em que se atingissem índices mínimos de
60% de professores academicamente qualificados, requereu tempo
e recursos para o desenvolvimento do corpo docente. O resultado
é que os programas de MBA Executivo do Insper são os primeiros
e únicos programas brasileiros de pós-graduação lato sensu a serem
acreditados pela AACSB; feito difícil de se igualar, dadas as
características do mercado brasileiro.

A instituição foi particularmente reconhecida ao
apresentar práticas de ensino e gestão classificadas
como world-class. A avaliação conduzida por uma
equipe apontada pela AACSB, the peer-review
team, destacou as seguintes práticas:
 o

processo

de

gestão

da

aprendizagem

(coordenado pelo Centro de Desenvolvimento
do Ensino e Aprendizagem – DEA);
 a

gestão do corpo docente para atender

aos

requisitos

de

qualificação

acadêmica

e profissional;
 o programa de incentivo a produção acadêmica

para docentes com tempo de dedicação parcial;
 o modelo organizacional com estrutura matricial

de gestão.
A certificação o obtida pela Escola ampliará
as oportunidades de intercâmbio de alunos,
professores e de produção de conhecimento, por
meio de pesquisa acadêmica e de acordos entre o
Insper e instituições internacionais.

Para saber mais sobre a acreditação acesse:
www.insper.edu.br/aacsb

Retrospectiva
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Novos acordos internacionais

Parceria com a Polícia Militar

A meta de internacionalização se intensificou

O Insper e a Polícia Militar do Estado de

com a formalização de parcerias com as seguintes

São Paulo (PMESP) firmaram um acordo para a

universidades/escolas de negócios: Queen’s School

capacitação de oficiais desta corporação. Pelo

of Business, em Ontário no Canadá, Tilburg

acordo, a instituição de ensino oferece bolsa de

University na Holanda, e a University of New

estudo integral aos policiais aprovados no processo

South Wales (UNSW) em Sidney na Austrália, são

de seleção de alguns programas. As bolsas

as primeiras parcerias do Insper com instituições

oferecidas contemplam os cursos de pós-graduação

desses países. Com a Université Paris IX Dauphine

lato sensu - MBAs Executivos e Certificates, e os

– que já é uma parceira do Insper, o novo acordo

cursos abertos de Educação Executiva. Esse acordo

passou a oferecer a oportunidade de intercâmbio

visa contribuir com o processo de capacitação em

em disciplinas ministradas em inglês. Atualmente, o

gestão dos profissionais do sistema de Segurança

Insper mantém parcerias de intercâmbio com mais

Pública do Estado de São Paulo, contribuindo com

de 20 escolas internacionais, distribuídas por seis

toda a comunidade.

regiões: América do Sul, América do Norte, Europa,
Ásia, Oriente Médio e Oceania.

Em 2010, 42 policiais militares frequentaram
algum curso de pós-graduação ou de educação
executiva na Instituição. Em 2011, são esperados

Reconhecimento pelo Ranking Financial Times
Superando o desempenho de anos anteriores,
o Insper obteve o 13º lugar mundial entre as

26 novos alunos.

Coleção de Casos

melhores escolas do mundo no ranking do jornal

Entre os pioneiros na utilização de casos no

Financial Times de Educação Executiva – Programas

Brasil, o Insper também investe no desenvolvimento

Customizados. A Instituição consolidou-se como

de sua própria coleção. Baseada no contexto

uma das três melhores escolas da América Latina.

corporativo brasileiro e internacional, a coleção de

Nesse ranking, a Escola subiu 14 posições em relação

casos, que começou a ser desenvolvida em 2005,

ao ranking de 2009, quando a Instituição ficou em

já contabiliza 24 títulos, que abordam grandes

27º lugar (tendo ocupado o 42º lugar em 2007).

questões de empresas como Banco Garantia,

É a quarta vez que o Insper tem destaque no

Burger King, Embraer, Mesbla, entre outras.

ranking de Educação Executiva do Financial Times.

Os casos, disponíveis em português e em inglês,

Entre os critérios analisados estão a excelência dos

são desenvolvidos por professores do Insper, sendo

programas oferecidos, a qualidade do corpo docente,

possível contar com docentes de outras instituições

a infraestrutura física e as parcerias internacionais

de ensino como co-autores.

oferecidas aos alunos. No ranking de Programas
Customizados, o Insper ocupa o primeiro lugar
mundial em Future Use e o terceiro em Facilities
(como a melhor infraestrutura de ensino da
América Latina).
Também nesse ranking de 2010, o Insper
participou pela primeira vez na categoria de
programas abertos (curta-duração), conquistando a
42ª posição.

Para conhecer a Coleção de Casos Insper, acesse:
www.insper.edu.br/casos

Restrospectiva
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Fundo de Bolsas

Prêmio Santander de Ensino
O Centro de Desenvolvimento do Ensino

Em 2010, a meta de captação de recursos

grande

para o Fundo de Bolsas, destinado a alunos da

reconhecimento de suas atividades relacionadas ao

graduação que não podem arcar com o valor

desenvolvimento de docentes. A Instituição recebeu

integral do curso, foi de R$ 700.000. O montante

o prêmio Santander Universidades, Destaques do

captado superou essa meta em 2%, atingindo

Ano – Guia do Estudante, na categoria Formação

R$ 715.519. Foram 118 doadores com uma média

de Docentes. Em 2010, essa iniciativa do Banco

de doação de R$ 3.500, sendo a maior delas de

Santander englobou 516 instituições com 5.217

R$ 150.000, e a menor, de R$ 180.

e

Aprendizagem

(DEA)

obteve

um

projetos, avaliando instituições de ensino superior
em

quatro

categorias

(Ciência

e

Como consequência desse resulatado, o

Inovação,

Insper ampliou o apoio aos alunos da graduação,

Empreendedorismo, Universidade Solidária e Guia

aumentando, inclusive, o número de bolsas

do Estudante).

integrais concedidas em 2011.

Destacaram-se no escopo de capacitação e
suporte aos docentes as seguintes atividades:
 Plano

individual

de

desenvolvimento

do

docente, no qual o professor propõe revisões
pedagógicas a partir da avaliação que fez de seu
desempenho e nas avaliações feitas pelos
alunos, também solicitando à Escola recursos
para apoiá-lo nessas revisões, assim como em
seu próprio desenvolvimento;

Embaixadores da Graduação - apoio ao Fundo
de Bolsas
Em 2010, cinco alumni se juntaram para
estimular a participação de alunos graduados no
Fundo de Bolsas. Em seguida, desenvolveram o
estudo de caso “O Papel da Comunidade Alumni
no Fundo de Bolsa” com o objetivo de apresentálo a um grupo maior de alunos graduados.

 Programa “Professor Assistindo Aula de Professor”,

Então, esses alumni, nomeados Embaixadores

que é baseado em princípios de mentoria e prevê

da Graduação, reuniram 30 pessoas que durante

que colegas mais experientes quanto à proposta

a discussão do caso, sugeriram estratégias para

educacional da Escola auxiliem o aprimoramento

aumentar a participação da Comunidade Alumni

de novos docentes;

no fundo. As medidas sugeridas nessa ocasião

 Seminários de formação de docentes consoantes

serão acompanhadas ao longo de 2011, com a

com as demandas de aprimoramento pedagógico

expectativa que um número maior de alunos

da revisão curricular da graduação realizada em

graduados contribua com essa iniciativa.

2009-2010.

“A consolidação do ciclo de gestão da aprendizagem no Insper, do
qual derivam os nossos programas de desenvolvimento de docentes, é a
expressão institucional de nosso compromisso com a sociedade frente à
questão: como saber se nosso ensino está a serviço da visão e da missão
do Insper?”
Carolina Costa - Coordenadora do Centro de Desenvolvimento do Ensino e Aprendizagem (DEA)

Pesquisa

Acadêmica
Destaques de Pesquisa de 2010
A área de pesquisa da Escola passou a contar com mais um professor pesquisador. Essa
nova contratação reforça as áreas de comportamento organizacional, responsabilidade
social de empresas e sustentabilidade, movimentos sociais, capital social e atenção
organizacional. Como sinal da evolução do corpo docente pesquisador do Insper, três
professores assistentes foram promovidos ao cargo de Professor Associado devido ao
desempenho em pesquisa, didática e contribuições institucionais.
O Insper realiza seminários acadêmicos semanais proferidos por pesquisadores
convidados e promove seminários internacionais em diversas áreas com a participação
de pesquisadores de instituições estrangeiras. Esses eventos contam com ampla cobertura
da mídia pela qualidade dos palestrantes e pela relevância dos temas apresentados.
Entre os destaques de 2010 encontra-se o seminário “Israel e Brasil: Desafios e
Perspectivas da Economia” com participação de Zvi Eckstein, vice-presidente do Banco
de Israel e professor da Eitan Berglas School of Economics, da Universidade de Tel-Aviv;
Mario Mesquita, ex-diretor do Banco Central; Alexandre Schwartsman, Economista chefe
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do Banco Santander; José Luiz Rossi, professor associado do Insper, e Claudio Haddad,
Presidente do Insper. Também merece destaque o seminário “Práticas Gerenciais e
Produtividade das Firmas” que contou com a participação de John Van Reenen, Diretor do
Centro de Performance Econômica da London School of Economics; Fersen Lambranho,
Co-CEO e Co-Chairman da GP Investimentos; Sergio Lazzarini, Professor Associado do
Insper; Naercio Menezes Filho, Professor Titular do Insper e Claudio Haddad.
Outra iniciativa que busca dar destaque à pesquisa foi o lançamento do Insper
Conhecimento, portal voltado à disseminação de conhecimento, mais especificamente
das pesquisas e estudos desenvolvidos pelos docentes pesquisadores e pelos Centros
de Pesquisa do Insper.
Acesse o Insper Conhecimento: www.conhecimento.insper.edu.br

Produção Acadêmica

2007

2008

2009

2010

Artigos Internacionais

14

20		

20

20

Artigos Nacionais

20

19		

22

19

Livros Capítulos

2

2		

13

12

Livros

2

6		

2

1

Insper e o Mercado de

Trabalho

20

O ano de 2010 foi marcado pela recuperação do mercado de trabalho
e esse cenário se refletiu nos indicadores do Núcleo de Desenvolvimento
de Carreiras. O Painel de Oportunidades, que oferece posições de estágio
e efetivas para alunos e alumni, apresentou mais de 2.800 oportunidades
(31% acima do número de 2009). As vagas efetivas corresponderam a
70% desse total e apresentaram uma grande diversidade de função ou
área de atuação. As posições de estágio ultrapassaram 800 e trouxeram
um quadro heterogêneo de oportunidades.
O Núcleo também promoveu seminários e encontros e pelo 3º ano
consecutivo, o Núcleo de Carreiras conduziu o Programa de Mentoria
por meio do qual alumni têm a oportunidade de compartilhar
experiência e redes profissionais com os alunos no ultimo ano de
graduação, que estão ingressando no mercado.

Vagas de Estágio e Trainne divulgadas
2007

755

2008

850

2009

735

2010

906

Distribuição das Vagas por Área de Atuação
Programa de Estágio

15%

Programa de Trainee

10%

Mercado Financeiro

26%

Consultoria

9%

Marketing

6%

Finanças Corporativas

10%

Outras: estratégia/comercial/logística/RH etc.

24%

Número de alunos contratados em estágio de férias
2007

19

2008

44

2009

50

2010

36

Insper

Experiência
Graduação
Até que ponto os objetivos de aprendizagem

objetivos de aprendizagem do programa e nas

estabelecidos para os programas de graduação foram

principais questões que norteiam as atuações de

alcançados pelos alunos? Desde 2008, o Insper buscou

administradores e economistas, associando cada

responder a essa pergunta, instituindo o ciclo de

disciplina a essas demandas. Por meio desse

gestão da aprendizagem para avaliar o aprendizado

mapeamento, foi possível reposicionar disciplinas e

dos alunos frente aos objetivos educacionais do

identificar necessidades (por exemplo, atividades ou

programa, identificar lacunas de aprendizagem e

áreas de conhecimento que requeriam mais ênfase),

propor melhorias pedagógicas e de desenho curricular.

além de encorajar que disciplinas revi-sassem seus

Objetivos

de

aprendizagem

da

graduação

propósitos e identificassem sinergias com outras

como resolução de problemas, orientação para

disciplinas associadas a questões comuns. Um novo

resultados, pensamento crítico, trabalho em equipe

formato de plano de aula foi proposto, a fim de

e comunicação só podem ser desenvolvidos por

auxiliar os docentes na orientação de suas disciplinas

meio de um desenho curricular que integre diversas

por problemas e fundamentos. Finalmente, o processo

disciplinas, criando uma experiência de aprendizagem

de revisão possibilitou a reestruturação do currículo,

consistentemente investigativa, voltada à resolução

por meio de novas disciplinas e de uma abordagem

de problemas reais e centrada no aluno (aspectos

mais pragmática, para inserção de programas

definidores da proposta educacional do Insper). Nesse

e

sentido, os anos de 2009 e 2010 foram dedicados

de

à revisão curricular dos cursos de graduação, com
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atividades

destinados

objetivos
Também

de

com

ao

desenvolvimento

aprendizagem
essa

específicos.

reestruturação,

abriu-se

ênfase no estabelecimento de premissas e criação de

possibilidade de alunos obterem certificações de

artefatos que concretizassem um currículo orientado

especialização ao final do programa.

a

experiência

As

educacional mais efetiva na promoção dos objetivos

problemas,

possibilitando

uma

áreas:

de aprendizagem do programa,

Negócios Internacionais.

alinhado com

especializações

ocorrem

Marketing,

nas

Finanças,

seguintes
Estratégia,

as futuras demandas profissionais dos alunos.

Os cursos de graduação do Insper obtiveram

A graduação pautou sua revisão curricular nos

excelentes resultados no Exame do ENADE reali-

Vestibular - Relação Candidato/Vaga
Entrada - Início do Ano
15

14,1
12,8

12
09
06
03

Economia

00

9,5
7,1

6,8

Administração

11,9 11,7

11,3
10

5,2

5,5

8,7

6,8

5,8

Entrada - Meio do Ano
10

8,6

08
06
04
Administração

02

Economia

00

3,8

4,3

4,4
3,0

7,2

6,7

6,6
3,8

4,6

5,0

4,6

4,2
2,3

*O número total de vagas no vestibular da graduação de 2010/2o semestre foi acrescido em 50% (150 para 225 vagas)

zado pelo MEC, trienalmente. De acordo com o

de alunos intercambistas na graduação.

Índice Geral de Cursos (IGC), o curso de Economia

enviamos 49 alunos para escolas parceiras no

ficou na 4ª colocação nacional, enquanto o de

exterior (foram 28 alunos em 2009) e recebemos

Administração ficou em 5º lugar, colocando ambos

18 alunos estrangeiros (foram 12 em 2009).

os cursos em primeiro lugar na cidade de São Paulo.
Comemoramos

também

as

A

expansão

das

instalações

Em 2010

permitiu

que

classificações

aumentássemos o número total de vagas no vesti-

excep-cionais de nossos alunos de economia no

bular da graduação para o 2º semestre de 150 (100 em

Exame da ANPEC, associação responsável pela

Administração e 50 em Economia) para 225 (150 em

seleção de mestrado dos principais centros de pós-

Administração e 75 em Economia), uma demanda de

graduação em economia do país. Foram oito alunos

mercado que estava aprovada pelo MEC desde 2007.

classifica-dos entre os 100 melhores, sendo que
três destes classificaram-se entre os 20 melhores.
A segunda colocada foi uma aluna do Insper.

Situação profissional do aluno
graduação ao final do curso - 2010

Em 2010, a Escola concretizou uma parceria

3%

com o CFA Institute, instituição internacional mais
renomada como certificadora de profissionais de
investimentos. No entendimento do CFA os cursos de
graduação em administração e economia do Insper
cobrem os principais tópicos do Candidate Body

97%

of Knowledge, conteúdo sobre o qual os analistas
de investimentos são avaliados para a obtenção da
certificação como CFA (Chartered Financial Analyst).
Os alunos do 7º e 8º semestres poderão se candidatar
a cinco 5 bolsas de inscrição no CFA Exam Level I.
Inseridos no mercado de trabalho

Houve um aumento significativo do número

Processo Seletivo

Inscritos no Vestibular
Entrada - Início do Ano
1.600
1.400

1.406
1.278

1.200

1.167

1.134

1.000

997

800
600

675
548

400
Administração

260

200

Economia

354

289

595

475

435

339

0

Entrada - Meio do Ano

Administração
Economia

1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

858
724

674

656

634

444

378
217

149

189

228

250

229

175
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Certificates
Em 2010, o foco dos três programas Certificates

programa Certificate. Essa atualização teve grande

foi a implantação da nova grade curricular, após o

impacto, significando a substituição de 11 disciplinas

intenso trabalho de revisão feito no ano anterior. A

de cada programa (aproximadamente 30% do

tarefa foi desenvolvida pelo corpo docente desses

total). Como resultado, os novos programas estão

programas, contando com a liderança da respectiva

sendo aplicados nas turmas ingressantes em 2011.

coordenação. Dois desafios foram superados pela

O Certificate in Marketing Management (CMM)

equipe durante o ano: o alinhamento de todas as

obteve a 3ª posição no ranking nacional das

disciplinas dos programas com os novos objetivos

melhores pós-graduações em marketing, publicado

de aprendizado (capacidade para resolução de

pela revista Você S/A em 2010 (2ª posição na cidade

problemas, análise crítica, comunicação, trabalho em

de São Paulo). Esse resultado contribuiu para que o

equipe e orientação para resultados), e a atualização

Insper fosse classificado entre as melhores escolas

do conjunto de disciplinas específicas de cada

de negócio do Brasil no ranking geral.

		

2008

2009

2010

Variação

1.688

1.618

1.212

-25%

Nº de Candidatos Aprovados

735

782

511

-35%

Nº de Alunos Matriculados

731

577

482

-16%

Retenção (Matriculados/Aprovados)

99%

74%

94%

28%

Nº Total de Candidatos

MBA
Na ediç ão de 2010 dos rankings de MBA da Revista

de saúde, reforçando o compromisso da instituição

Você S/A, o MBA Executivo manteve a 3ª posição

com a capacitação de profissionais dessa área.

nacional, enquanto o MBA Executivo em Finanças

Entre 27/09 e 01/10/2010 aconteceu a quarta

foi considerado o melhor programa de sua categoria,

edição

mantendo o Insper em uma posição de destaque

Executivo em Gestão de Saúde HIAE – Insper,

entre as melhores escolas de negócio do Brasil.

em

uma

Em sintonia com o direcionamento estratégico

da

Pensilvânia,

da

Extensão
das

mais
a

Internacional
tradicionais
Philadelphia

do

MBA

instituições
International

da Instituição no âmbito internacional, recebemos

Medicine – PIM. A extensão permitiu que o

158 alunos de seis prestigiadas instituições de

corpo discente aprimorasse competências em

ensino internacionais: Darden School of Business

gestão de saúde e ampliasse o conhecimento

(University

da realidade do setor de saúde em outro país.

of

Virginia

–

Estados

Unidos),

Cranfield School of Management (Reino Unido),
University of St. Gallen (Suíça), Harvard Business

* HIAE – Hospital Israelita Albert Einstein

School (Estados Unidos), Rotman School of
Management (University of Toronto – Canadá,
por meio do programa Omnium MBA) e Tuck
School

of

Business

at

Dartmouth

(Estados

Unidos). Na maioria dessas visitas, os alunos
estrangeiros seguem uma programação de aulas
e de atividades externas organizadas pelo Insper.
No ano de 2010, confirmando a recuperação
econômica pós-crise econômica mundial, foram
iniciadas quatro novas turmas de MBA Executivo
e outras quatro do MBA Executivo em Finanças,
confirmando a meta estabelecida inicialmente.
Já o MBA Executivo em Gestão de Saúde HIAE*
– Insper continuou sua trajetória de sucesso com a
constituição de sua 7ª turma formada por 61 alunos
dentre 500 candidatos ao programa. Nesse programa
o Insper e o HIAE oferecem uma bolsa de estudos de
80% para candidatos que trabalham no setor público

		

2008

2009

2010

Variação

1.697

1.560

1.447

-7%

Nº de Candidatos Aprovados

632

484

484

0%

Nº de Alunos Matriculados

488

337

451

34%

Retenção (Matriculados/Aprovados)

77%

70%

93%

34%

Nº Total de Candidatos
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Mestrados Profissionais

Mestrado Profissional em Economia
O Mestrado Profissional em Economia do
Insper, criado em 2004, foi o primeiro programa de
pós-graduação stricto sensu da Escola. O mesmo
consolidou-se com uma demanda crescente de
profissionais

e

acadêmicos

interessados

pela

sua grade curricular e pela qualificação do seu
corpo docente. Também se destaca a qualidade
das dissertações de conclusão do programa, que
obtiveram uma excelente avaliação por parte da
CAPES em 2010. Esse órgão federal, regulador dos
programas de pós-graduação stricto sensu, avaliou
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o resultado e indicadores desse programa no
triênio 2007-2009, e atribuiu a ele a nota máxima
para mestrados profissionais no país (5).

Mestrado Profissional em Administração
O Mestrado Profissional em Administração do

intermediado pela CAPES, o programa pôde

Insper tem constantemente buscado atingir níveis

desenvolver o intercâmbio de docentes e de estudos

de excelência em ensino e pesquisa. Com início

de casos para ensino, em parceria com a Escola de

em 2007, 21 alunos concluíram as dissertações que

Administração da Universidade Federal da Bahia.

geraram em 2010 publicações e apresentações:

Na avaliação trienal da CAPES, o programa

no III Evento de Marketing da ANPAD (1 artigo)

obteve nota máxima para os quesitos: proposta do

e no XXXIV Encontro da ANPAD (2 artigos). Dois

curso e inserção social e obteve uma boa avaliação

trabalhos de alunos do programa foram submetidos

nos quesitos corpo docente e produção intelectual

para periódico acadêmico e se encontram em

e técnica. Dado que apenas três alunos defenderam

processo de revisão. Um artigo foi aceito para

a dissertação até 2009, o programa não foi avaliado

publicação na Revista de Literatura dos Transportes,

no quesito corpo discente. Esse mestrado ainda

tendo recebido um premio como um dos três

consolidou a grade de disciplinas do programa,

melhores papers da revista em 2010. A demanda

tornando o curso mais compatível com a proposta

pelo programa cresceu e um número maior de

de formar profissionais com conhecimentos sólidos

professores foi envolvido nas orientações de

e avançados em estratégia empresarial.

dissertações e nas disciplinas. Por meio do PROADM,

Mestrado Profissional em Economia
Nº Total de Candidatos

2008

2009

2010

Variação

163

171

254

49%

Nº de Candidatos Aprovados

61

77

52

-32%

Nº de Alunos Matriculados

50

39

40

3%

82%

51%

77%

52%

2008

2009

2010

Variação

Retenção (Matriculados/Aprovados)
Mestrado Profissional em Administração
Nº Total de Candidatos

34

57

190

233%

Nº de Candidatos Aprovados

20

32

33

3%

Nº de Alunos Matriculados

15

23

25

9%

75%

72%

76%

5%

Retenção (Matriculados/Aprovados)
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Educação Executiva
Cursos de Curta Duração
Dando continuidade ao planejamento estratégico definido para a área no ano de 2010, foram
oferecidos sete cursos de curta duração e houve a
expansão da área com a contratação de um novo
gestor. Destaca-se o desenvolvimento de um novo
modelo de oferta de cursos para 2011 baseados no
conceito de aprimoramento contínuo, com foco na
aplicabilidade prática e estruturados em seis áreas:
Liderança, Pessoas, Marketing, Operações, Finanças
e Estratégia & Mudanças.
A oferta inicial de cursos para 2011 foi lançada em 2010 contendo 17 cursos nessas seis
áreas. Os mesmos foram desenhados com base
na experiência que a Escola obteve nos cursos
customizados, bem como na identificação das
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necessidades de desenvolvimento das empresas
face os desafios do mercado.

Programas Customizados
Em 2010, a área desenvolveu 64 programas
customizados para diferentes níveis gerenciais
e de liderança. Ao todo, foram 5.348 horas de
capacitação, para 1.925 alunos de 22 empresas
dos mais diversos setores, tais como: agronegócio,
automotivo, bens de consumo, financeiro, telecomunicações, serviços e siderúrgico.

Programas Customizados
Nº de clientes atendidos
Programas Realizados

2004

2005

2006

2007

2008

32

49		

49

31

28

2009		 2010
21		

24

43

106

113

78

108

69		

115

Nº de alunos atendidos

1307

1566

2659

2112

2476

1809		

2547

Horas ministradas

3925

4545

7291

5815

7482

4999		

5468

LLM
Os programas de LLM (Master of Laws) auferiram
uma grande demanda em 2010, culminando com a
abertura de uma 2ª turma para o programa LLM –
Direito Societário
No que diz respeito ao aprimoramento desses
programas, procurando atender aos resultados da
pesquisa de satisfação de 2009, o programa de LLM
Direito do Mercado Financeiro e de Capitais teve
sua grade curricular alterada e passou a oferecer
enfoque em operações internacionais, fundos de
investimento e derivativos.
Os programas oferecem oportunidades de extensão internacional. Em 2010, sete alunos participaram
dos programas de extensão internacional (de duas
a oito semanas na Universidade da Califórnia,
Davis, EUA ou na Universidade de Genebra, Suíça).
Além disso, dois alunos ganharam bolsa de estudos
(com duração de quatro meses), promovida pela
Fundação Lemann, para a Universidade de St.
Gallen, Suíça.

Programa União Europeia
Em parceria com o departamento cultural da
União Europeia, o Insper promoveu a 5ª edição
do Curso: União Europeia – Aspectos jurídicos,
políticos e econômicos da integração. O programa
contou com a presença de docentes europeus e
brasileiros, com uma carga horária de 45 horas e
com a participação de 20 alunos.

		
Nº Total de Candidatos

2008

2009

2010

Variação

580

742

787

6%

Nº de Candidatos Aprovados

190

246

231

-6%

Nº de Alunos Matriculados

179

166

216

30%

Retenção (Matriculados/Aprovados)

94%

67%

94%

39%

Corpo

Docente

Adriana Bruscato Bortoluzzo
Professora Assistente
Doutora em Estatística – IME/USP
Estatística. Econometria. Séries Temporais.

Alberto Masayoshi Faria Ohashi
Professor Assistente
Doutor em Estatística (Probabilidade) – USP
Análise Estocástica. Finanças Matemáticas.

André Luís de Castro Moura Duarte
Professor Adjunto
Doutor em Administração – EAESP-FGV/SP
Gestão de Operações. Gestão da Cadeia de
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Suprimentos.

Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi
Professora Associada/Diretora Acadêmica de
Graduação
Doutora em Administração – EAESP-FGV/SP
Finanças.

Antonio Zoratto Sanvicente
Professor Titular
Ph.D. em Administração – Stanford University
Finanças.
Danny Pimentel Claro
Carlos Alberto Furtado de Melo
Professor Adjunto

Professor Associado / Coordenador do Centro
de Pesquisas em Estratégia até março de 2010
/ Coordenador do Mestrado Profissional em

Doutor em Ciências Políticas – PUC/SP

Administração a partir de julho de 2010

Cultura Brasileira. Política Nacional.

Ph.D. em Administração – Wageningen University
Marketing.

Charles Kirschbaum
Professor Assistente

Dirk Michael Boehe

Doutor em Administração de Empresas – FGV/SP

Professor Assistente / Coordenador da Graduação

Estratégia. Teoria Organizacional. Sociologia das

em Administração

Organizações. Indústrias Criativas.

Doutor em Administração – UFRGS
Gestão Internacional.

Eurilton Alves Araújo Júnior
Professor Associado / Coordenador do Mestrado
Profissional em Economia até junho de 2010
Ph.D. em Economia – Northwestern University
Macroeconomia. Econometria.

Fabio Ribas Chaddad
Joint Appointment
Ph.D. em Economia Agrícola – University of
Missouri
Estratégia. Agronegócio.

Gazi Islam
Professor Associado
Ph.D. em Business Administration – Tulane
University
Comportamento Organizacional. Liderança.
Cultura Organizacional.

Henrique Machado Barros
Professor Assistente / Coordenador do Mestrado
Profissional em Administração até junho de 2010
Ph.D. em Administração – Warwick Business
School
Estratégia. Inovação.

Eduardo de Carvalho Andrade

José Heleno Faro

Professor Associado

Professor Assistente

Ph.D. em Economia – University of Chicago

Doutor em Matemática - IMPA

Economia da Educação.

Teoria da Escolha. Equilíbrio Geral sob Incerteza.

Eduardo Giannetti da Fonseca
Professor Titular
Ph.D. em Economia – University of Cambridge
Pensamento Econômico. Filosofia.

Finanças.

José Luiz Rossi Júnior
Professor Associado/Coordenador Mestrado
Profissional em Economia a partir de julho de
2010
Ph.D. em Economia – Yale University
Finanças Internacionais. Finanças Corporativas.
Economia Monetária.

Corpo

Docente

Luciana Carvalho de Mesquita Ferreira

Marco Lyrio

Professora Assistente

Professor Associado

Doutora em Pesquisa em Administração - Erasmus

Ph.D. em Economia – Catholic University of

Universiteit

Leuven

Comportamento Organizacional. Responsabilidade

Macrofinanças.

Social de Empresas.
Maria Cristina Nogueira Gramani
Luciana Yeung

Professora Assistente

Professora Adjunta

Doutora em Engenharia – UNICAMP

Doutora em Economia – FGV-SP

Pesquisa Operacional. Gestão de Operações.

Análise Econômica do Direito. Microeconomia
Aplicada.

Mauricio Soares Bugarin
Professor Titular

Luiz Ferraz de Mesquita
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Joint Appointment

Ph.D. em Economia – University of Illinois
Teoria dos Jogos.

Ph.D. em Administração Estratégica – Purdue
University
Estratégia. Gestão Internacional.

Naercio Aquino Menezes Filho
Professor Titular /Coordenador de Pesquisa/
Cátedra IFB e Coordenador do Centro de Políticas

Marcelo Leite de Moura e Silva

Públicas

Professor Associado

Ph.D. em Economia – University of London

Ph.D. em Economia – University of Chicago

Educação. Desigualdade. Mercado de Trabalho.

Economia Monetária. Finanças.

Paulo Barelli

Rodrigo Menon Simões Moita

Joint Appointment

Professor Assistente

Ph.D. em Economia – Columbia University

Ph.D. em Economia – University of Illinois

Teoria dos Jogos.

Organização Industrial.

Regina Carla Madalozzo

Sérgio Giovanetti Lazzarini

Professora Assistente

Professor Associado

Ph.D. em Economia – University of Illinois at

Ph.D. em Administração – Washington University,

Urbana-Champaign

St. Louis

Mercado de Trabalho. Microeconometria.

Estratégia. Organização de Empresas.

Ricardo Dias de Oliveira Brito

Sérgio Jurandyr Machado

Professor Associado

Professor Adjunto

Doutor em Economia – EPGE-FGV/RJ

Doutor em Administração (Finanças) – PUC/RJ

Finanças. Economia Monetária.

Contabilidade Financeira. Finanças Corporativas.

Rinaldo Artes
Professor Associado / Diretor Acadêmico de PósGraduação Stricto Sensu e Pesquisa
Doutor em Estatística – USP
Estatística.

Professores do Insper - tempo integral
2005
Adjunto

2006

2007

2008

2009

2010

0

0

0

1

3

3

Pesquisador Assistente

12

15

16

15

13

10

Pesquisador Associado

0

1

2

1

7

11

Pesquisador Titular

4

4

4

5

4

4

Researcher Joint Appointment
Total

1

1

1

2

3

3

17

21

23

24

30

31

Titulação do Corpo Docente - Graduação 2010
Doutores

77%

Mestres

22%

Especialistas

1%

Produção

Acadêmica
Professores em tempo integral com dedicação exclusiva

Artigos em Periódicos Internacionais
ARTES, R.; TOLOI, C. M. C. An autoregressive model
for time series of circular data. Communications in
Statistics: Theory & Methods. Hamilton, v.39, n.1,
p. 186-194, Jan. 2010.
BARIN CRUZ, L.; BOEHE, D. M. How do leading
retail

MNCs

leverage

CSR

globally?

Insights

from Brazil. Journal of Business Ethics, Van
Godewijckstraat, v. 91, n.2, p. 243-263, Feb. 2010.
BOEHE, D. M.; BARIN CRUZ, L. Corporate social
responsibility, product differentiation strategy and

34

export performance. Journal of Business Ethics,
[S.l.], v. 91, p. 325-346, 2010.
BOEHE, D. M. Captive offshoring of new product
development in Brazil: how does arbitrage influence
local, collaborative relationships? Management
International Review, Van Godewijckstraat, v. 50,
n. 6, p. 747-773, Dec. 2010.
BORTOLUZZO, A. B.; TOLOI, C. M. C. ; MORETTIN,
P. A. Time-varying autoregressive conditional
duration model. Journal of Applied Statistics,
Milton Park, v. 37, n.5, p. 847-864, May 2010.
BRITO, R. D. Inflation targeting does not matter:
another look at OECD sacrifice ratios. Journal of
Money, Credit and Banking, Ohio, v.42, n.8, p.

versions, in patients with rheumatoid arthritis. Acta

1679-1688, Dec. 2010.

Reumatológica Portuguesa, [S.l.], v.35, p.200 -

BRITO, R. D.; BYSTEDT, B. Inflation targeting in

206, 2010.

emerging economies: panel evidence. Journal of

CARVALHO, A.; MOURA, M. L. What can Taylor

Development Economics, [S.l.], v. 91, n.2, p. 198-

rules say about monetary policy in Latin America?

210, Mar. 2010.

Journal of Macroeconomics, [S.l.], v. 32, n.1, p.

CABRAL, S.; LAZZARINI, S. G. ; AZEVEDO, P. F.

392-404, Mar. 2010.

Private operation with public supervision: evidence

CLARO, D. P; CLARO, P.B. de O. Collaborative

of hybrid modes of governance in prisons. Public

buyer–supplier

Choice, Van Godewijckstraat, v. 145, n. 1/2, p. 281-

information in marketing channels. Industrial

293, Oct. 2010.

Marketing Management, [S.l.], v.39, n.2, p. 221-

CAMPOLINA, A. G., BORTOLUZZO, A. B., Ferraz,

228, Feb. 2010.

M. B., Ciconelli, R. M. Health preferences measures:

FREIRE, E. ; BORTOLUZZO, A. B.; Ciconelli, R. M. ;

comparing Brazil SF-6D version with SF-36 derived

LEITE, D.R.C.; SOUSA T.T.S. Translation into brazilian

relationships

and

downstream

HALLOCK, K. ; MADALOZZO, R. C. ; RECK, C .
CEO

pay-for-performance

heterogeneity

using

quantile regression. The Financial Review, [S.l], v.
45, p. 1-19, 2010.
HSIEH, C.; LAZZARINI, S. G. ; NICKERSON, J.
A. ; LAURINI, M. P. Does ownership affect the
variability of the production process? Evidence from
international courier services. Organization Science,
Hanover, v.21, n.4, p.892-912, Jul./Aug. 2010.
ISLAM,

Gazi.

Backstage

discourse

and

the

emergence of organizational voices: exploring
graffiti and organization. Journal of Management
Inquiry, v. 19, n.3, p. 246-260, Sep. 2010.
LAURINI, MARCIO P.; MOURA, MARCELO L.
Constrained smoothing B-splines for the term
structure of interest rates. Insurance. Insurance
Mathematics & Economics, v. 46, n.2, p. 339-350,
Apr. 2010.
MOURA,

M.

L.

Testing

the

Taylor

model

predictability for exchange rates in Latin America.
Open Economies Review, [S.l.], v. 21, n.4, p. 547564, Sep. 2010.
SAMPAIO-BARROS, P. D. ; BORTOLUZZO, A. B. ;
CONDE, R. A. ; COSTALLAT, L. T. L. ; SAMARA, A. M. ;
portuguese, cultural adaptation and validatation

BERTOLO, M. B. Undifferentiated spondyloarthritis:

of the systemic lúpus erythematosus quality of

a longterm followup. Journal of Rheumatology,

life questionnaire (SLEQOL). Acta Reumatológica

[S.l.], v. 37, n.6, p. 1195-1199, June 2010.

Portuguesa, v. 35, p. 334-339, 2010.
GALVAO JUNIOR, A. F.; FERREIRA, P. C.; PESSOA,

Artigos em Periódicos Nacionais

S. A.; GOMES, F. A. R. The effects of external and

ANDRADE, E. C. Higher education: (almost) free

internal strikes on total factor productivity. The

tuition vs. Quotas vs. targeted vouchers. Estudos

Quarterly Review of Economics and Finance,

Econômicos, São Paulo, v. 40, n. 1, p. 43-66, jan./

Langford Lane, v. 50, p. 298-309, 2010.

mar. 2010.

GRAMANI, M.C.N.; FRANCA, P. M.; ARENALES, M.

BARROS,

N. A linear optimization approach to the combined

through the patenting process: an exploratory

production planning model. Journal of the Franklin

analysis of pharmaceuticals. Revista Eletrônica de

Institute, [S.l.], 2010. Disponível em: <doi:10.1016/j.

Administração, Porto Alegre, v. 16, n.3, p. 414-438,

jfranklin.2010.05.010> Acesso em: 2 mar. 2011.

set./dez. 2010.

H.

M.

Tightening

appropriability

Produção

Acadêmica

36

BOEHE, D. M. The influence of coordination

doméstico: homens e mulheres tem condições iguais?

mechanisms on new product development in MNC

Revista Estudos Feministas, Florianópolis,v 18, n.2, p.

subsidiaries. Brazilian Administration Review, Rio

547-566, jan./abr. 2010.

de Janeiro v. 7, n.1, p. 79-97, 2010.

MADALOZZO, R. Occupational segregation and the

CABRAL, S.; LAZZARINI, S. G. Impactos da

gender wage gap in Brazil: an empirical analysis.

participação privada no sistema prisional: evidências

Economia Aplicada, São Paulo, v. 14, n. 2, p. 147-168,

a partir da terceirização de prisões no Paraná.

abr./jun. 2010.

Revista de Administração Contemporânea, Rio de

MELO, C.A.F. A reforma política e a reforma da política:

Janeiro, v. 14, n. 4, p. 395-413, May 2010.

diagnóstico e propostas. Digesto Econômico, [S.l.], v.

CABRAL, S.; LAZZARINI, S. G. Por uma maior (e

21, p. 6-21, 2010.

melhor) integração das perspectivas teóricas do

MIZUMOTO, F. M.; ARTES, R.; LAZZARINI, S. G.;

pensamento estratégico. Revista de Administração

HASHIMOTO, M.; BEDÊ, M. A. A sobrevivência de

Contemporânea, Rio de Janeiro, v. 14, p. 738-743,

empresas nascentes no estado de São Paulo: um

2010.

estudo sobre capital humano, capital social e práticas

CAMPOLINA, A. G., BORTOLUZZO, A. B., FERRAZ,

gerenciais. Revista de Administração, São Paulo, v. 45,

M. B., Ciconelli, R. M. The SF-6D Brazil: construction

p. 343-355, 2010.

models and applications in health economics.

MOURA, M. L.; ROSSI JUNIOR J. L. Price-setting policy

Revista da Associação Médica Brasileira, São

determinants: micro-evidence from Brazil. Economia

Paulo, v.56, n.4, p.409 - 414, 2010.

Aplicada, São Paulo, v. 14, n. 2, p. 169-182, 210, abr./

CLARO, D. P. ; LABAN, S. ; STREHLAU, V. I. Em busca

jun. 2010.

da identificação de valores regionais: subsídios para

ROSSI JUNIOR, J.L. Equity market timing: testando

discussão de estratégias mercadológicas. Revista

através dos IPOs no mercado Brasileiro. Revista

de Administração, São Paulo, v. 45, n.2, p. 116-

Brasileira de Finanças, Rio de Janeiro, v. 8, n.1, p.

129, abr./jun. 2010.

85-101, mar. 2010.

CURI, A.; MENEZES FILHO, N. A. Determinantes

ROSSI JUNIOR, J. L.; BORGES, R. Intervenções do

dos gastos com educação no Brasil. Pesquisa e

Banco Central e previsibilidade da taxa de câmbio:

Planejamento Econômico, Rio de Janeiro, v. 40,

evidências a partir da utilização de regras de negociação

n.1, p. 1-39, abr. 2010.

baseadas em análise técnica. Pesquisa e Planejamento

KIRSCHBAUM, C. Elementos para uma teoria

Econômico, Rio de Janeiro, V. 40, p. 349-366, dez. 2010.

Perspectivas

SANVICENTE, A. Z. ; DELGADO, R. T. Learning theory

Contemporâneas, Campo Mourão, v. 5, p. 5-21,

and equity valuation: an empirical analysis. Revista

out. 2010. Edição especial.

Brasileira de Finanças, Rio de Janeiro, v. 8, n.2, p.

LIMA, L. R. R. O. ; NOTINI, H. H.; GOMES, F. A.

113-139, jun. 2010.

institucional

intra-organizacional.

R. Empirical evidence on convergence across
Brazilian states. Revista Brasileira de Economia,
Rio de Janeiro, v. 64, n.2, p.135-160, Jan. 2010.
LISBOA, M.; MENEZES FILHO, N. A.; SCHOR, A.
The effects of trade liberalization on productivity
growth in Brazil: competition or technology? Revista

Livros
GIANNETTI, E. A ilusão da alma: biografia de uma
idéia fixa. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
253 p.

Brasileira de Economia, Rio de Janeiro, v. 64, n.3,
p. 277-289, Sep. 2010.

Capítulos de Livro

MADALOZZO, R. C.; Martins, S. R.; SHIRATORI, L.

BOEHE, D. M. ; TONI, D. Di . Alavancando recursos

Participação no mercado de trabalho e no trabalho

para a internacionalização de micro, pequenas e médias

empresas. In: OLIVEIRA JUNIOR, M. M.(Org.).

KIRSCHBAUM, C.; OLIVEIRA, M. C. Canadá,

Multinacionais brasileiras. Porto Alegre: Artmed

diretrizes de fomento à inovação. In: ARBIX, G.;

/ Bookman, 2010, p. 317-335.

SALERNO, M. S.; TOLEDO, D. ; MIRANDA, Z. ;

BOEHE, D. M. Local outsourcing and global

ALVAREZ, R. dos R. (Org.). Inovação: estratégia

competition: the case of new product development in

de sete países. Brasília: Agência Brasileira de

MNC subsidiaries located in Brazil. In: BERGMANN,

Desenvolvimento Industrial, 2010, v. 15, p. 210-245.

M.; TIMOTHEUS, F. (Org.). Handbook of business

MELO, C. A. F.; ROCHA, R. H. Banco galtar e a

and finance: multinational companies, venture

crise cambial brasileira de 1999: aspectos políticos

capital and non-profit organizations. New York: Nova

e de mercado. In: FELISONI, A. C. de; GHISI, N.

Science Publishers, 2010, p. 123-145. Chapter 5.

F. A.; FOUTO, N. M. M. D. (Org.). In: Cases de

BRITO, R. D. O. The Economics of the 2007-08

varejo: o mercado de consumo brasileiro por meio

Liquidity Credit Crunch. In: NOBEL, P.; KREHAN,

de experiências reais. São Paulo: Saint Paul, 2010,

K.; TANNER, A.C. (Org.). Law and economics of

p. 192-213.

global financial institutions. Zurich: Schulthess,

MESQUITA, L.; LAZZARINI, S. G. Horizontal and

2010, v. 3, p. 129-143.

vertical relationships in developing economies:

BUGARIN, M. S. ; PORTUGAL, A. C. ; Sakurai, S.

implications for SMEs access to global markets.

Inequality and the cost of electoral campaigns in

In: AUDRESTCH, D. B.; DAGNINO, G.B.; FARACI,

Latin America. In: BLOFIELD, M. (Org.). The great

R.; HOSKISSON, R. E. (Org.). New frontiers in

gap: the politics of inequality and redistribution in

entrepreneurship:

Latin America. 2010.

executing opportunities. New York: Springer, 2010,

BUGARIN, M. S.; BUGARIN, M. N S; PIRES, H.

recognizing,

seizing,

and

p. 31-66.

Deficit targeting: an incentive mechanism for

ROSSI JUNIOR, J. L. The impact of the 2007-

subnational fiscal deficit reduction in Brazil. In:

08 economic crises, the role of global financial

ESFAHANI, H. S.; FACCHINI, G.; HEWINGS G. J. D.

institutions and lessons from emerging markets. In:

(Org.) Economic development in latin america

NOBEL, P.; KREHAN, K.; TANNER, A.C. (Org.). Law

- essay in honor of werner baer. London: Palgrave

and economics of global financial institutions.

Macmillan, 2010, p. 254-272.

Zurich: Schulthess, 2010, v. 3, p. 151-168.

BUGARIN, M. S.; MENEGUIN, F. B. O Que leva
um governante à reeleição?. In: SOUSA, M. da C. S.
de. (Org.). Economia do setor público no Brasil:
ensaios em homenagem a Fernando Rezende.
Brasilia: ESAF, 2010, p. 423-450.
BUGARIN, M. S.; PORTUGAL, A. C. Financiamento
de campanhas políticas e a participação eleitoral.
In: SOUSA, M. da C. S. de; COELHO, I. ; VERSIANI,
F. R.; TANNURI-PIANTO, M. E. (Org.). Economia
Pública Brasileira. Brasília: ESAF, 2010, p. 401-422.

Outras Publicações
BUGARIN, M. S. Sob a lupa do economista. Estudos
Econômicos, São Paulo, v. 40, n.1, p. 245-248, jan./
mar. 2010. (Resenha Bibliográfica).
KIRSCHBAUM,
institucionalismo
ao

professor

C.

Todos

brasileiro:
Clóvis

os

tempos

uma

Luiz

do

homenagem

Machado-da-Silva.

Perspectivas Contemporâneas, Campo Mourão,
v. 5, p. 1-4, out. 2010. Edição especial.

BUGARIN, M. S.; RODRIGUES, L. A. Leilões
híbridos do tesouro nacional: uma análise sob a
ótica da economia da informação. In: Sousa, M. da

Trabalhos em anais de eventos

C. S. de (Org.). In: Economia do setor público

Foram publicados 20 artigos ou resumos em

no Brasil: ensaios em homenagem a fernando

anais de congressos nacionais e 26 em anais de

rezende. Brasília: ESAF, 2010, p. 521-557.

congressos internacionais.

Produção

Acadêmica
Professores com dedicação parcial

Artigos em Periódicos Internacionais
PLUNKETT, B.; CHADDAD, F. R.; COOK, M. L.
. Ownership structure and incentives to invest:
dual-structured irrigation cooperatives in Australia.
Journal of Institutional Economics, Cambridge,
v. 6, n.2, p. 261-280, Jun. 2010.

Artigos em Periódicos Nacionais
ALMEIDA, R. J. DE. Inclusão do risco país
na

metodologia

de

determinação

do

custo

do capital próprio em avaliação de empresas

38

brasileiras. Revista de Finanças Aplicadas. [S.l],
v.1, p. 1-13, maio 2010. Disponível em: <http://
www.financasaplicadas.net/ojs/index.php/
financasaplicadas/article/view/1 >. Acesso em: 3
mar. 2011.
AVRICHIR, I. A literatura gerencial sobre cultura
organizacional. Revista da ESPM, São Paulo, v. 17,
n.2, p. 80-85, mar./abr. 2010.
BIAVA JUNIOR, R. ; OYADOMARI, J.C.T. Impactos

competências e os conhecimentos, habilidades e

da substituição tributária do ICMS na lucratividade e

atitudes do contador gerencial brasileiro: análises e

nos custos empresariais. Revista de Contabilidade

reflexões. Brazilian Business Review. Vitória, v. 7,

da UFBA, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 71-91, 2010.

n.3, p. 91-113, 2010.

CAETANO, M. A. L.; YONEYAMA, T. Previsibilidade

DE SORDI, J. O. Análise da coesão entre seções de

de crises no mercado financeiro. Revista de

textos de documentos extensos a partir da aplicação

Economia do Mackenzie. São Paulo, v. 7, n. 3, p

conjunta das técnicas de análise de redes sociais e

37-58. 2010.

referências internas. Perspectivas em Ciência da

CARDOSO, R. L. ; OYADOMARI, J. C. T.;

Informação, Belo Horizonte, v. 14, n.1, p. 152-169,

MENDONÇA NETO, O. R ; CORREIO, A. C. A ilusão

jan./abr. 2009.

monetária e a informação contábil e financeira.

DE SORDI, J.O.; MEIRELES, M.A. . Identificação

Revista Universo Contábil, Blumenau, v. 6, n.2, p.

de atores do conhecimento e suas atividades no

47-60, abr./jun. 2010.

contexto de arranjos produtivos locais. Gestão &

CARDOSO, R. L.; MENDONÇA NETO, O. R.;

Regionalidade, São Paulo, v.26, n. 77, p. 88-98,

OYADOMARI, J. C. T. Os estudos internacionais de

maio/ago. 2010.

DE SORDI, J.O.; MEIRELES, M.A. Análise da

São Paulo, v. 9, n. 17, p. 58-78, jul. 2010.

estratégia de pesquisa declarada como pesquisa-

HASHIMOTO M. Liderança empreendedora: o novo

ação por pesquisadores brasileiros da área de

papel dos gestores em organizações inovadoras.

administração. eGesta. Santos, v. 6, n.6, p. 1-20,

Revista da ESPM. São Paulo, 2010.

jan./mar. 2010.

JUNQUEIRA, E. ; OYADOMARI, J.C.T. ; MORAES, R.

DE SORDI, J.O.; MEIRELES, M.A. Extração de

Reservas orçamentárias: um ensaio sobre os fatores

maior valor dos sistemas de informação voltados

que levam à sua constituição. Contexto, Porto

para redes: importância do domínio semântico

Alegre, v. 10, n.17, p. 19-29, 2010.

dos protocolos de comunicação pelos atores.
Perspectivas em Ciência da Informação, Belo
Horizonte,,v. 15, n.1, p. 198-219, jan./abr. 2010.
DIAS, M. A.; MACHADO, E. L. Princípios do
Equador: sustentabilidade e impactos na conduta
ambiental

dos

bancos

signatários

brasileiros.

Revista de Economia & Relações Internacionais,

LEAL, V. M. DE ANDRADE, F. Uma abordagem
sobre métricas dos resultados do mix promocional.
ADM. MADE, São Paulo, v. 14, p 75-91, 2010.
MAIA, M. de C. Entendendo a necessidade de
renovação no processo de ensino e aprendizagem.
RAE

Eletrônica. São Paulo, v.9, n.1, jan./

jun. 2010. Disponível em:< http://www.scielo.

Produção

Acadêmica

40

M. (Eds.), CAB

br/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S1676-

In: FISCHER, C.; HARTMANN

56482010000100009&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>

International, forthcoming. 2010. chapter 11.

Acesso em: 3 mar. 2011.

CHADDAD, F.R., FISCHER, C. and HARTMANN,

MEIRELES, M. A. ; SANCHES, C. ; DE SORDI, J.

M. Lessons learned: recommendations for future

O. ; MARIETTO, M. Incorporação tecnológica pelas

research on agri-food chain relationships, agri-food

organizações: um estudo do impacto no trabalho

chain relationships. In: FISCHER, C.; HARTMANN

e no lucro. Revista Gestão & Tecnologia, Pedro

M. (Eds.), CAB International, forthcoming. 2010.

Leopoldo, v. 10, n.2, p. 1-26, ago./dez. 2010.

chapter 17.

SANTOS, E. S.; CALIXTO, L. Impactos do início

LARA, M. R. . Depois da tempestade, a bonança..

da

In: LARA, M. R.; MONIZ, M. I. S.; ABRAMOWICZ,

harmonização

contábil

internacional

(Lei

11.638/07) nos resultados das empresas abertas.

M. (Org.). Políticas públicas de avaliação: uma

RAE Eletrônica, São Paulo, v. 9, n.1, p. 1-27-1,

pesquisa em currículo. . Curitiba: CRV, 2010, v. 1,

jan./jun. 2010.

p. 67-81.

SERRA, R. G. ; GALENO, M. M. ; CONTANI, E. A.

LARA, M. R. Formação histórica da universidade

R. ; TORRALVO, C. F. ; MARINHO, B. L. Vieses

brasileira. In: POSSANI, L. F. P.; GONÇALVES, Y. P.;

comportamentais na decisão de investimentos: um

ABRAMOWICZ, M. (Org.). Reforma universitária:

estudo empírico. Revista de Finanças Aplicadas,

sinais do SINAES. Curitiba: CRV, 2010, v. 1, p. 21-81.

[S.l.], v. 1, p. 1-23, 2010.

LARA, M. R. O espaço privado na educação

STREHLAU, V. I. ; BACHA, M. de L.; VIEIRA, L. D.

superior. In: GOMES, L. H. A.; STANO, R. C. M. T.;

Compra de lingerie por mulheres: uma proposta

ABRAMOWICZ, M. (Org.). Currículo e avaliação:

de segmentação baseada em arquétipos. Revista

movimentos das políticas públicas no ensino

Brasileira de Marketing, São Paulo, v. 9, n.3, p.

superior. Curitiba: CRV, 2010, v. 1, p. 59-81.

66-91, set./dez. 2010.

LARA, M. R. O financiamento do ensino superior:
um confronto entre paradigmas.. In: POSSANI, L. F.
P.; GONÇALVES, Y. P.; ABRAMOWICZ, M. (Org.).

Capítulos de Livro

Reforma universitária: sinais do SINAES. Curitiba:

BARBOSA, L.; TOLEDO, M. A.; REGO, R. A.;

CRV, 2010, v. 1, p. 103-120.

MADI, L. As tendências da Alimentação. In: Brasil

LARA, M. R.; BORELLI, S. H. S.; ROCHA, R. M.;

Food Trends 2020. São Paulo: FIESP/ITAL, 2010,

OLIVEIRA, R. C. A. ; RANGEL, L. H. V. Jovens

p. 39-47.

urbanos, ações estético-culturais e novas práticas

CHADDAD, F.R. and RODRIGUEZ-ALCALÁ, M.E.

políticas: estado da arte 1960-2000. In: ALVARADO,

Inter-organizational

agri-food

S. V.; VOMMARO, P. A.(Org.). Jóvenes, cultura y

systems: a transaction cost economics approach,

politica em América Latina: algunos trayectos de

agri-food chain relationships. In: FISCHER, C.;

sus relaciones, experiencias y lecturas (1960-2000).

M. (Eds.), CAB International,

1 ed. Buenos Aires: CLACSO/Homo Sapiens, 2010,

HARTMANN

relationships

in

forthcoming. 2010. chapter 2.

v. 1.

CHADDAD, F.R. Inter-organizational relationships

REGO, R. A. Produtos oportunidades para inovação.

in the US agri-food system: the role of aricultural

In: Brasil Food Trends 2020. São Paulo: FIESP/

cooperatives,

ITAL, 2010, p. 69-?

agri-food

chain

relationships.

SARFATI, G. Negociações complexas e com
pessoas difíceis. In: SARFATI, G. (Org.). Manual
de negociação. São Paulo: saraiva, 2010, v. 1, p.
111-130.

Livros
ALBERTIN, R. M. M.; ALBERTIN, A. L. . Estratégias
de governança de tecnologia da informação. São
Paulo: Elsevier, 2010. v. 1. 212 p.
D’ANDREA, R. Trade marketing - estratégias de
distribuição e execução de vendas. São paulo:
Atlas, 2010.
DE SORDI, J. O.; MEIRELES, M. A. Administração
de sistemas de informação: uma abordagem
interativa. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 2000. 209 p.
LARA, M. R. ; MONIZ, M. I. A. S.; ABRAMOWICZ,
M. (Orgs.). Políticas públicas de avaliação: uma
pesquisa em currículo. Curitiba: CRV, 2010. v. 1.
148 p.
SANDOVAL JÚNIOR, L. Álgebra linear: para
ciências econômicas, contábeis e da administração.
São Paulo: Cengage Learning, 2010. 454 p.
SARFATI, G.; CRUZ, M. E. C.; MANFREDI, D.; DIAS,
J. A. P. C. C.; BRANDÃO, C. ; TORINO, F. L.; ARTEL,
M.; BOJIKIAN, N. M. P.(Orgs.) ; MATHIAS, W. F.
(Org.) . Manual de negociação. São Paulo: Saraiva,
2010. v. 1. 248 p.

Trabalhos em anais de eventos
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Alguns

Indicadores
Indicadores Financeiros1

2007

2008

2009

2010

Receitas Brutas

69.382

81.214

81.999

86.792

Despesas Diretas

25.952

29.914

31.607

31.936

Margem Operacional

36.992

43.665

42.333

48.499

Despesas Indiretas

11.508

13.135

13.697

12.666

Despesas Gerais e Institucionais

15.095

19.689

21.921

25.636

Superávit Final*

14.549

17.920

15.319

15.436

Posição de Caixa (ao final do período)

32.216

45.393

55.925

59.129

Fundo de Bolsas (saldo ao final do período)

2.251

1.582

1.158

941

Investimentos - Total

4.229

2.962

6.861

16.092

141

122

645

715

-

421

350

1.650

141

543

995

2.365

Doações - Fundo de Bolsas
Doações - Outras
Doações - Total
1

Visão Gerencial, desconsiderando ajustes contábeis				(milhares de Reais)

*Valores de 2007 a 2009 ajustados com a provisão de encargos sobre prêmios
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Investimentos1 - Principais itens

2007

2008

2009

Biblioteca: Acervo e Base de Dados

502

515

772

235

Desenvolvimento de Colaboradores

523

443

634

269

62

85

99

68

Infraestrutura

2.368

1.748

2.279

14.393

Tecnologia

1.226

1.074

3.134

1.538

		

		

Cases

1

2010

Investimento econômico, desconsiderando classificação contábil.			(milhares de Reais)

Fundo de Bolsas

2007

2008

2009

2010

Saldo Inicial

2.540

2.251

1.582

1.158

Concessões

(943)

(1.402)

(1.630)

(1.622)

Restituições

12

84

109

225

Doações

141

122

645

715

Receita da Graduação (1%)

234

309

330

371

2.251

1.582

1.158

941

Saldo Final (Remunerado)

					(milhares de Reais)

Programa de Bolsas
(Concessões)
Alunos bolsistas

2007

2008

2009

2010

70

101

108

98

Receitas por Tipo de Programas
2009

2010

10%

14%

41%

4%

4%

43%

40%

45%

Graduação

Educação Executiva

Graduação

Educação Executiva

Pós-Graduação Lato Sensu

Pós-Graduação Stricto Sensu

Pós-Graduação Lato Sensu

Pós-Graduação Stricto Sensu

Receita Bruta 2008 a 2010
100
81.214

81.999

86.792

80

60

40

20

0

2008

2009

2010

(milhares de Reais)

Parecer dos

Auditores
Aos Conselheiros e Administradores
Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa (anteriormente denominado Instituto Veris)

Examinamos as demonstrações contábeis do Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa,
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2010 e as respectivas
demonstrações do superávit, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas
contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis
A administração do Instituto é responsável pela elaboração e adequada apresentação
dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
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Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências
éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção
relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção
de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações
contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor
considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação
das demonstrações contábeis da companhia para planejar os procedimentos de auditoria
que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião
sobre a eficácia desses controles internos da companhia. Uma auditoria inclui, também,
a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação
das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 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 2010, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Ênfase
Conforme descrito na nota explicativa número 9, o Instituto efetuou pedidos de
reconhecimento de imunidade tributária quanto à cobrança de Imposto sobre Serviços
– ISS junto à Prefeitura do Município de São Paulo, sob alegação de possuir todas as
características para sua obtenção, fundamentada na Constituição Federal. Durante o
ano de 2010, a Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de São Paulo realizou
diligência fiscal relacionada aos pedidos de reconhecimento de imunidade tributária
impetrados pelo Instituto que abrangem os exercícios de 2004 a 2009. A diligência foi
concluída em 1o de dezembro de 2010, com a lavratura de Auto de Infração e Intimação
no valor de R$ 4.262.732, composto por principal e multa, referente ao ISS sobre as
receitas de atividade de ensino do ano de 2005. De acordo com o posicionamento dos
consultores jurídicos do Instituto, a entidade reúne todas as condições para obtenção
da referida isenção para 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, motivo pelo qual não foi
constituída provisão para os valores referentes ao ano de 2005 constantes do auto de
infração e para os valores que não foram oferecidos à tributação nos anos de 2006 a
2010, cuja ratificação dependerá da conclusão dos trabalhos de análise, por parte da
Prefeitura, dos pedidos de reconhecimento de imunidade tributária.

São Paulo, 21 de março de 2011.
Celso Luiz da Costa Lobo
CRC 1 SP 251.526/O-6
NEXIA VILLAS RODIL AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 2 SP 019.098/O-1
Firma independente, membro de Nexia International

Balanço
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (em Reais)
Ativo		2010		2009
Circulante
Disponibilidades (nota 3)		

60.770.423		

58.409.213

Contas a receber (nota 4)		

9.868.215		

11.372.405

Provisão para devedores duvidosos		

(1.012.410)		

(632.387)

Outros créditos		

1.273.788		

1.130.030

		70.900.016		70.279.261
Não Circulante
Depósitos judiciais e cauções		

699.640		

664.096

Contas a receber (nota 4)		

4.109.137 		

5.003.685

Imobilizado (nota 5)		

27.540.203		

15.427.446

Diferido (nota 6)		

4.501.169		

5.047.116

Intangível (nota 7)		

1.779.403		

1.621.079

		38.629.552		27.763.422
Total Ativo		

109.529.568

98.042.683
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Passivo e Patrimônio Líquido		2010		2009
Circulante
Fornecedores		

1.596.670		

1.415.564

Salários e encargos sociais		

1.709.952		

1.794.527

Provisão de férias e encargos		

2.895.378		

2.653.803

Impostos a recolher 		

172.251		

411.791

Serviços a prestar (nota 8)		

7.042.602		

12.175.041

Outras obrigações				

26.586

		13.416.853		18.477.312
Não circulante
Exigível a longo prazo 				
Serviços a prestar (nota 8) 		

1.072.348		

1.069.867

Provisão para contingências		

78.349		

762.586

		1.150.697		1.832.453
Patrimônio Líquido
Capital social 		

27.000		

27.000

Reservas estatutárias (nota 10)		

13.657.975		

13.657.975

Superávit acumulado		

81.277.043		

64.047.943

		94.962.018		77.732.918
Total Passivo e Patrimônio Líquido		

109.529.568

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

98.042.683

Demonstração do superávit dos exercícios findos em 31 de dezembro (em Reais)
Receitas		2010		2009
Cursos		

86.721.597		

83.662.573

Doações		

1.967.450		

1.333.008

Receita bruta		88.689.047		84.995.581
Serviços cancelados e abatimentos		

(1.336.898)		

(1.442.162)

Impostos sobre vendas		

(2.574.115)		

(2.610.133)

Receita líquida		84.778.034		80.943.286
Despesas
Pessoal e encargos sociais		

(45.565.393)		

(41.164.003)

Serviços de terceiros		

(6.035.754) 		

(8.575.745)

Divulgação		(3.621.205)		(3.981.428)
Depreciação e amortização		

(3.847.184)		

(3.362.979)

Ocupação		

(7.974.661)		

(8.719.284)

Manutenção e conservação		

(2.517.554)		

(1.519.520)

Material didático		

(1.615.137)		

(1.586.818)

Outras receitas (despesas) gerais		

(1.961.284)		

(4.210.186)

Impostos e taxas		

(185.700)		

(371.152)

Resultado operacional		

11.454.162		
7.452.171

Resultado financeiro líquido		

5.764.189		

5.609.733

Resultado não operacional		

10.749		

194.385

Superávit do exercício		17.229.100		13.256.289

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Balanço
Demonstração dos fluxos de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro (em Reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais		2010		2009
Superávit do exercício		

17.229.100		13.256.289

Valores lançados no superávit que não afetam caixa:
Provisão para devedores duvidosos		

380.023		

(141.091)

Provisão para contingências		

(684.237)		

69.786

Depreciação e amortização		

3.847.184		

3.362.979

Atualização monetária sobre depósitos judiciais		

(35.544)

		20.736.526		16.547.963
Redução (aumento) nos ativos operacionais
Contas a receber		

2.398.738		

(4.423.686)

Depósitos judiciais e cauções				

(653.862)

Outros créditos		

(143.758)		

75.939

		 2.254.980		(5.001.609)
Aumento (redução) nos passivos operacionais
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Fornecedores		

181.106		

(738.746)

Salários e encargos		

(84.575)		

330.790

Provisão de férias e encargos		

241.575		

561.821

Impostos a recolher		

(239.540)		

57.772

Serviços a prestar		

(5.129.958)		

3.335.855

Outras obrigações		

(26.586)		

20.183

			

(5.057.978)		

Caixa originado nas atividades operacionais		

17.933.528		

3.567.675
15.114.029

Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aquisição de imobilizado		

14.781.984		

4.524.653

Adições ao intangível		

790.333		

680.698

			

15.572.317		

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

5.205.351

			

Empréstimos tomados (liquidados)				

(38.142)

					

(38.142)

Aumento do caixa e equivalentes de caixa		

2.361.211

9.870.536

Demonstração do aumento de caixa e equivalentes de caixa			
No início do exercício		

58.409.213		

48.538.677

No final do exercício		

60.770.423		

58.409.213

			

2.361.211		9.870.536

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Balanço
INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA
(anteriormente denominado Instituto Veris)

à ocupação do imóvel (fitting out), tais como layout interno, móveis e equipamentos. Tais custos
foram suportados quase que integralmente por

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE

doações feitas por terceiros, tanto pessoas físicas
quanto jurídicas.
Em maio de 2009, o Instituto passou a utilizar

DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009.

a denominação Insper Instituto de Ensino e
Pesquisa, em substituição à denominação Instituto

1. Contexto operacional

Veris - Ibmec São Paulo. A mudança permite

O Insper - Instituto de Ensino e Pesquisa,
constituído

inicialmente

sob

a

denominação

de Instituto Fiesole em 20 de outubro de 2003,

que o Instituto se diferencie de duas instituições
homônimas sediadas no Rio de Janeiro (o Ibmec e
o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais).

posteriormente alterada para Instituto Veris, é uma
entidade sem fins lucrativos, que tem por objeto
social desenvolver e difundir o conhecimento nos
campos da Economia, Administração, Direito e
negócios em geral, a formação e aprimoramento
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2. Apresentação das demonstrações contábeis e
principais práticas contábeis adotadas
2.1 Apresentação das demonstrações contábeis

educacional, técnico e profissional, nos vários níveis

As demonstrações contábeis, aprovadas pela

relativos a tais áreas, bem como a participação em

administração do Instituto em 21 de março de 2011,

outras entidades com atividade voltada ao ensino

foram preparadas e estão sendo apresentadas de

superior.

acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade,

O Instituto iniciou suas atividades em 1º de

especificamente a NBCT – 10.4 – Fundações,

abril de 2004, sucedendo as operações da filial

aprovadas pela Resolução CFC 837/99 do Conselho

São Paulo do Ibmec Educacional S.A., quando

Federal de Contabilidade e estão em consonância

recebeu, sob a forma de doação, acervo líquido

com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

apurado com base em laudo de avaliação emitido

2.2 Principais práticas contábeis adotadas

por peritos independentes.

As principais práticas contábeis adotadas são a

Em fevereiro de 2006, o Instituto passou a

seguir sumarizadas:

desempenhar suas atividades em nova sede,

•

construída através de acordo com a Elwing

		

contábeis é necessário utilizar estimativas

Empreendimentos Imobiliários e a Matec Engenharia

		

para contabilizar certos ativos, passivos

para ser o primeiro prédio para uma instituição de

		

e transações. As demonstrações contábeis

ensino no Brasil na modalidade build to suit. Essa

		

do Instituto incluem, portanto, estimativas

modalidade consiste na construção de um edifício

		

referentes à seleção do período de vida

sob medida para um usuário, no caso o Instituto,

		 útil

que ocupará o imóvel pelo período de 18anos.

		 provisões necessárias para perdas na

Os investidores fizeram o aporte de capital para

		

a obra e permanecem proprietários da edificação,

		 contingentes

enquanto o Instituto vinculou um compromisso de

		

ocupação contratual de longo prazo. Ficaram sob

		 forem

responsabilidade do Instituto os custos vinculados

		

Na

elaboração

econômica

de

do

demonstrações

ativo

imobilizado,

realização de ativos, montantes de passivos
e

outras

similares.

Os

resultados reais, no momento em que
conhecidos,

podem

apresentar

variações em relação às estimativas.

•

O superávit do exercício é apurado pelo

		

		

regime de competência dos exercícios,

		
amortização

		

sendo a receita reconhecida na medida em

		

desenvolvimento de novos projetos se dará

		

que os serviços são efetivamente prestados,

		

pelo prazo estimado pelo qual os mesmos

		

registrando-se a contra partida em contas a

		 serão

		

receber ou serviços a prestar, no caso de

		

absorvida diretamente como despesa do

		

ter havido recebimentos antecipados.

		

exercício. Em observância a faculdade

Os ativos circulantes, quando aplicável, são

		

estipulada pela Lei e pela Medida Provisória,

		

reduzidos, mediante provisão, aos seus

		

os saldos do ativo diferido existentes em 31

		

valores prováveis de realização. Os passivos

		

de dezembro de 2007 serão mantidos no

		

circulantes, quando aplicável, incluem o

		 respectivo

grupo

e

		

encargos incorridos.

		 amortizados

pelos

prazos

•

•
		

O ativo imobilizado e os direitos de uso de
software registrados no ativo intangível são

do contrato de locação do imóvel. A
dos

ministrados.

custos

A

com

amortização

é

integralmente
inicialmente

		 previstos.
•

O Instituto é isento do recolhimento do

		

registrados pelo custo de aquisição ou de

		 Importo de Renda Pessoa Jurídica e

		

aporte. A depreciação / amortização é

		

		

calculada pelo método linear, a taxas que

•

As doações recebidas de terceiros para

		

levam em conta o tempo de vida útil dos

		

custeio do fundo de bolsas passaram a ser

		

bens / direitos, e é absorvida diretamente

		

como despesa do exercício.

		

exercício de 2008. Até então, conforme

•

O ativo diferido é registrado pelo custo de

		

estabelecido pela legislação contábil, essas

		

aquisição. A amortização dos projetos de

		

doações eram registradas no grupo de

		

lay-out da nova sede se dará pelo prazo

		

Reservas Estatutárias no patrimônio líquido.

Contribuição Social sobre Lucro Líquido.

registradas como receita no resultado do

3. Disponibilidades
		

2010

2009

Bancos

1.296.290

15.255

Aplicações financeiras

59.474.133

58.393.958

		

60.770.423

58.409.213

As aplicações financeiras referem-se a aplicações em fundos de investimentos e certificados de
depósitos bancários, remunerados à taxas pré-fixadas.

4. Contas a receber
Correspondem a valores a receber de alunos pela venda de cursos, segregados em curto e longo prazo
em função dos prazos de recebimento, conforme mencionado na nota explicativa nº 2.2.

Balanço
5. Imobilizado
					
		
		
		

Taxa de		
depreciação

Custo

2010

2009

Líquido

Líquido

Depreciação
Acumulada

% a.a.

Terrenos		9.414.420		

9.414.420

Benfeitorias em propriedades

52

de terceiros

20

4.428.156

(3.570.251)

857.905

583.930

Máquinas e equipamentos

10

551.891

(81.407)

470.484

301.760

Instalações

10

11.519.230

(4.919.398)

6.599.832

6.475.098

Biblioteca

10

1.129.296

(502.666)

626.630

762.592

Computadores e periféricos

20

2.686.928

(1.295.501)

1.391.427

1.911.880

Móveis e utensílios

10

2.897.807

(686.156)

2.211.651

1.929.433

5.967.854

3.462.753

27.540.203

15.427.446

Imobilizado em andamento		

5.967.854		

			38.595.582

(11.055.379)

A depreciação do exercício de 2010 montou a R$ 2.669.229 (em 2009 – R$ 2.278.998).

6. Diferido
					
		
		

Taxa de		

2009

Amortização

Custo

Acumulada

Líquido

Líquido

5,55

6.021.319

(1.719.141)

4.302.178

4.640.413

20

1.026.339

(827.348)

198.991

406.703

			 7.047.658

(2.546.489)

4.501.169

5.047.116

		

amortização

2010

% a.a.

Elaboração dos projetos de
layout interno para
ocupação da nova sede
Custos com desenvolvimento
de novos cursos

A amortização do exercício de 2010 montou a R$ 545.946 (em 2009 – R$ 539.730).

7. Intangível
					
		

Taxa de		

		

amortização

2010

2009

Amortização

Custo

Acumulada

Líquido

Líquido

5.091.625

(3.471.922)

1.619.703

1.461.379

159.700

159.700

159.700

			 5.251.325

(3.471.922)

1.779.403

		

% a.a.

Direitos de uso
de software
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Gastos para elaboração		
de marca		

1.621.079

		
Gastos para elaboração de marca compreendem os gastos para elaboração e desenvolvimento da nova
logomarca Insper - Instituto de Ensino e Pesquisa.
A amortização dos direitos de uso de software no exercício de 2010 montou a R$ 632.009 (em 2009 – R$
544.251).

abrangem os exercícios de 2004 a 2009. A diligência

8. Serviços a prestar
resultado

foi concluída em 1º de dezembro de 2010, com a

correspondente a valores recebidos antecipadamente

lavratura de Auto de Infração e Intimação no valor

cujos cursos ainda não foram ministrados, conforme

de R$ 4.262.732, composto por principal e multa,

mencionado na nota explicativa nº 2.2.

referente ao ISS sobre as receitas de atividade de

Parcela

a

ser

apropriada

ao

ensino do ano de 2005. De acordo com o descrito
no Anexo do Auto de Infração e Intimação, o

9. Imposto sobre prestação de serviços
O Instituto possui todas as características
para obtenção da imunidade quanto à cobrança
de ISS, conforme artigo 150, inciso VI, item
c, da Constituição Federal. Para a obtenção
desta imunidade é necessário pedido formal de
reconhecimento dessa condição junto a Prefeitura
do Município de São Paulo.
Durante o ano de 2010, a Secretaria Municipal
de Finanças da Prefeitura de São Paulo
realizou

diligência

fiscal

relacionada

impetrados

pelo

Instituto

prazo decadencial e, caso após a conclusão dos
trabalhos de diligência, seja deferida a imunidade
para o exercício a que se refere, o mesmo deverá
ser cancelado.
De

acordo

com

o

posicionamento

dos

consultores jurídicos do Instituto, a entidade reúne
todas as condições para obtenção da referida
isenção para 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010,
motivo pelo qual não foi constituída provisão para

aos

pedidos de reconhecimento de imunidade
tributária

referido auto foi lavrado por cautela em razão do

os valores referentes ao ano de 2005 constantes do
auto de infração e para os valores que não foram

que

oferecidos à tributação nos anos de 2006 a 2010.

Balanço
As operações usuais do Instituto estão sujeitas

10. Reservas estatutárias
Correspondem

às

doações

efetuadas

por

aos fatores de riscos abaixo descritos:

terceiros, pessoas físicas e jurídicas, até o ano de
2007, conforme descrito na nota explicativa 2.2,
para os seguintes custeios:

Risco de taxas de câmbio
Decorre da possibilidade de oscilações das

• projetos de lay-out e as instalações do imóvel

taxas de câmbio das moedas estrangeiras utilizadas

		 da nova sede, bem como os móveis e

pelo Instituto para a aquisição e venda de serviços.

		 equipamentos para ela adquiridos.

O Instituto não possui volume significativo de

• fundo para concessão de bolsas a alunos

importações e exportações de serviços registrados
em suas contas a receber e a pagar expostos

		carentes.

a oscilação cambial. O Instituto não possui
empréstimos e financiamentos.

11. Instrumentos financeiros
O Instituto não mantém operações significativas
com
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instrumentos

financeiros

e

não

efetua

Risco de crédito

aplicações de caráter especulativo em derivativos

Decorre da possibilidade do Instituto ter perdas

ou quaisquer outros ativos de risco. Os resultados

decorrentes de inadimplência de suas contrapartes.

obtidos com suas operações financeiras são

Para mitigar esses riscos, o Instituto adota como

condizentes com as políticas e estratégias definidas

prática a análise das situações financeira e

pela administração da companhia e parametrizadas

patrimonial de suas contrapartes, assim como

com as taxas de mercados.

análise permanente das posições em aberto.

Todas

as

operações

com

instrumentos

financeiros estão reconhecidas nas demonstraçõeS

Risco de taxas de juros

financeiras do Instituto.

Decorre da possibilidade do Instituto sofrer

O Instituto não possui operações relevantes

ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de

cujos efeitos nas oscilações de taxas possam

taxas de juros incidentes sobre seus ativos e

ocasionar perdas significativas, motivo pelo qual

passivos financeiros. Com relação a esse risco cabe

não estão sendo apresentadas as análises de

salientar que os ativos financeiros encontram-se

sensibilidade de oscilações das taxas.

indexados por taxas de juros pré-fixadas.

Programas de

Ensino
Graduação (Bacharelado)
 Graduação em Administração
 Graduação em Economia

Pós-Graduação (Stricto Sensu)
Mestrados
 Mestrado Profissional em Administração
 Mestrado Profissional em Economia

Pós-Graduação (Lato Sensu)
MBAs
 MBA Executivo
 MBA Executivo em Finanças
 MBA Executivo em Gestão de Saúde HIAE1 - Insper
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Certificates
 CBA – Certificate in Business Administration
 CFM – Certificate in Financial Management
 CMM – Certificate in Marketing Management

LLM – Master of Laws
 LLM – Direito dos Contratos
 LLM – Direito do Mercado Financeiro e de Capitais
 LLM – Direito Societário
 LLM – Direito Tributário

Educação Executiva
 Aprimoramento Contínuo - Cursos de Curta Duração:
• Pessoas
• Marketing
• Operação
• Finanças



1

Programas Customizados para Empresas

Hospital Israelita Albert Einstein

Saiba mais sobre os programas acessando:
www.insper.edu.br/programas-de-ensino

Cerimônia de Graduação
Formandos do 2o semestre de 2010

Rua Quatá, 300 | 04546-042
Vila Olímpia | São Paulo | SP | Brasil
T (11) 4504-2400 | F (11) 4504-2350
contato@insper.edu.br
www.insper.edu.br

