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visão

Ser a melhor instituição de ensino
superior brasileira nas áreas em que
atuar e ser reconhecida como tal.

missão

Ser um centro de referência em educação
e geração de conhecimento nas áreas de
administração, economia, direito e engenharia,
explorando suas complementaridades para
agregar valor às organizações e à sociedade.
Visamos ao desenvolvimento de líderes e
profissionais inovadores, da graduação às demais
etapas de suas vidas, por meio de um forte
engajamento do corpo docente e discente no
processo de ensino e aprendizagem, habilitandoos a lidar com as complexidades do ambiente em
que atuarem.
Valorizamos a pesquisa fundamentada
em questões relevantes às organizações
e à sociedade.
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Em 2013, o Insper foi recertificado pela Association of MBAs
(AMBA), autoridade internacional que avalia programas de
MBA. Desde 2010, a Instituição conta com a mais importante
certificação internacional de escolas de negócios concedida pela
AACSB International.
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Plantamos muitas
sementes em governança,
infraestrutura, operações
e desenvolvimento do corpo
docente, que certamente
nos trarão frutos nos
próximos anos

É

com muita satisfação que venho a vocês relatar
alguns dos acontecimentos importantes no Insper
em 2013.

O ano passado foi intenso e desafiador para nós. Plantamos
muitas sementes em governança, infraestrutura, operações
e desenvolvimento do corpo docente, que certamente nos
trarão frutos nos próximos anos. Em governança, mudamos
a composição e as atribuições do nosso Conselho Deliberativo, que, a partir deste ano, passou a se reunir com mais
frequência e a se envolver de forma mais sistemática nas
decisões estratégicas da Instituição.
Adicionalmente, criamos outro órgão de governança, a
Assembleia de Associados, formada principalmente por
membros das famílias responsáveis pela doação que deu
origem ao Insper como entidade independente e sem fins
lucrativos. A Assembleia tem como responsabilidade aprovar a indicação do Presidente da Instituição, certificar-se de
que a missão e a visão do Insper sejam cumpridas e de que
haja recursos suficientes para atender a esse objetivo.
Ainda em governança, tivemos o privilégio de receber
Marcos Lisboa, cuja carreira de sucesso incluiu passagens pela academia como professor titular, pelo Governo

Federal, como secretário de Política Econômica, e pelo
setor financeiro, como diretor do Itaú-Unibanco, juntando-se ao Insper como vice-presidente. Desde outubro, ele
é responsável pela maior parte das operações da Escola
e pelo desenvolvimento do corpo docente com dedicação exclusiva. Todas essas iniciativas visam a reforçar a
governança da Instituição, tornando-a mais independente
dos fundadores e contribuindo para sua perenidade.
Nossa expansão física completou-se em julho, quando o
novo edifício, adjacente ao campus, foi finalizado. Adicionamos mais 80% de área útil, incluindo salas de aula, um lounge
para os professores, um restaurante, um espaço para os
alunos e uma biblioteca expandida. Para abrigar temporariamente o curso de Graduação em Engenharia − com início
previsto para 2015 − no campus atual, decidimos alugar os
dois pisos restantes do edifício e, assim, também acomodar
nossas atividades de Educação Executiva e Pós-Graduação.
Em operações, o destaque foi a adoção de um novo sistema
acadêmico, o Lyceum, depois de muitos anos de planejamento e uma experiência anteriormente frustrada. A
migração envolveu dedicação de muitas pessoas da equipe,
sendo um passo importante no sentido de melhorar a eficiência de nossa gestão acadêmica e de apoio.

Quanto ao corpo docente, a atuação dos professores
com dedicação exclusiva foi dividida em duas vertentes
− uma voltada ao ensino e outra, à pesquisa. A primeira terá uma carga maior de ensino e uma abordagem
de pesquisa, a princípio, voltada para o entendimento
e a solução de problemas brasileiros. Já a segunda terá
menor carga de ensino e uma prática de pesquisa que
envolva necessariamente publicações em top journals
internacionais. Acreditamos que, ao selecionar e desenvolver esses dois perfis, daremos a nossos professores
um leque maior de possibilidades para que se aprimorem profissionalmente e se sintam realizados no Insper.
Ter um corpo docente capacitado, coeso e motivado é
fundamental para que possamos cumprir nossa missão
de oferecer um sistema de ensino e aprendizagem de
alta qualidade, juntamente à geração de conhecimento
relevante às organizações e à sociedade.
Finalmente, gostaria de assinalar minha satisfação com o
Programa de Bolsas de Estudo, criado para permitir que
qualquer aluno de graduação aprovado em nosso processo seletivo possa estudar na Escola, independentemente
de renda ou patrimônio. No ano passado, transformamos
as bolsas integrais em não restituíveis, o que resultou em
um aumento de três a quatros vezes no número de bol-

sistas nessa categoria. Além disso, tivemos contribuições
recorde para o Fundo de Bolsas, ultrapassando em 54%
a meta estabelecida. Esse esforço é fundamental para
gerarmos diversidade em nosso corpo discente e cumprirmos nossa função social.
A lista de todas as realizações da Escola em 2013 é
longa. Todos trabalharam duro. O ano foi difícil, mas muito
realizador. Sou profundamente grato a muitas pessoas,
professores, funcionários, alunos, alumni, membros da
diretoria, conselheiros e amigos, que juntos formam a
nossa comunidade, cuja dedicação ao Insper tornou
possíveis essas conquistas.

Cordialmente,
Claudio L. S. Haddad
Diretor Presidente
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diretoria executiva
A Diretoria Executiva é responsável pela gestão das atividades do
Insper de acordo com as diretrizes dadas pelo Conselho Deliberativo.
Cabe à Diretoria executar o orçamento e atingir os objetivos traçados
no planejamento estratégico anual.

• Claudio L. S. Haddad
Diretor Presidente

• Carolina da Costa

Diretora Acadêmica de Graduação

• Irineu G. N. Gianesi

Diretor de Novos Projetos Acadêmicos

De olho no futuro
Instâncias de governança participam de definições estratégicas
e acompanham o desenvolvimento do Insper.

Claudio Haddad, Diretor Presidente

assembleia de associados
No início de 2013, houve a criação da Assembleia de Associados,
um órgão de governança adicional, formado principalmente por
membros das famílias responsáveis pela doação que deu origem ao
Insper como entidade independente e sem fins lucrativos.
A Assembleia tem como função zelar para que os valores e a missão
do Insper sejam mantidos e cumpridos, certificando-se de que a
Escola dispõe dos recursos necessários para este fim.

Criamos outro órgão de governança, a
Assembleia de Associados, formada
principalmente por membros das
famílias responsáveis pela doação que
deu origem ao Insper como entidade
independente e sem fins lucrativos

• Claudio L. S. Haddad
• Cecilia Sicupira Giusti

• Letícia Costa

Diretora Acadêmica de Pós-Graduação
Lato Sensu

• Luca Borroni-Biancastelli

Diretor Acadêmico de Educação Executiva

• Marcia Nizzo de Moura

Diretora de Desenvolvimento Institucional

• Marcos Lisboa

Diretor Vice-Presidente

• Sérgio Lazzarini

Diretor Acadêmico de Pós-Graduação
Stricto Sensu

• Howard Stevenson
• Jorge Paulo Lemann
• Marcel Herrmann Telles
• Tania Haddad Nobre

conselho deliberativo
O Conselho Deliberativo foi criado em 2006 e passou por mudanças
em sua composição e atribuições no ano passado. Cabe a esse órgão
a escolha do Presidente da Instituição, a orientação estratégica, o
monitoramento da administração, a aprovação e o acompanhamento
do orçamento e a orientação político-econômico-financeira, incluindo
a captação de recursos necessária à manutenção e ao crescimento
das atividades estratégicas. Adicionalmente, o Conselho Deliberativo
aprova a criação de novos programas acadêmicos.

• Claudio L. S. Haddad (Presidente)
• Fábio Barbosa
• João Fernando Gomes de Oliveira
• Luis Norberto Pascoal
• Maurizio Mauro
• Michael Edgar Perlman
• Paulo Guilherme Aguiar Cunha
• Pedro Moreira Salles

Da esquerda para direita são: Luca Borroni-Biancastelli, Marcos Lisboa, Sérgio Lazzarini, Carolina da Costa,
Claudio Haddad, Letícia Costa, Irineu Gianesi e Marcia Moura.
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Aprendizado aplicado
O mercado de trabalho busca profissionais aptos a
lidarem com questões complexas, nas empresas ou como
empreendedores. Para isso, competências para identificar
e resolver problemas, pensar criticamente, argumentar,
tomar decisões e aprender a aprender são determinantes.
Por essa razão, os alunos da Graduação são expostos a
problemas enfrentados pelas organizações e pela sociedade
participando do Programa Resolução Eficaz de Problemas
(REP) e da disciplina Problemas em Economia (PEE).

A vida no campus
Graduação
Formação sólida e prática
Em resposta à expectativa dos alunos por uma conexão mais próxima entre eles e a Faculdade, em 2013, foi criado
o Multi Insper. Um espaço de portas abertas idealizado como canal de relacionamento e comunicação dedicado
aos estudantes e sua vida no campus. Temas acadêmicos, questões relacionadas ao convívio, discussões sobre
inovações e projetos, tudo o que se refira à intensificação da Experiência Insper, a partir do diálogo entre a Instituição
e o corpo discente, caracteriza o cotidiano do Multi Insper.
No mesmo ano, nossos alunos participaram de atividades extracurriculares que os expuseram a novas experiências
que trouxeram descobertas de interesses e de habilidades diversas. Mais de 590 deles se engajaram nas
Organizações Estudantis. Debates, projetos de consultoria, ações de integração com a sociedade e atividades
esportivas foram organizadas por meio dessas organizações. AIESEC Insper, Atlética, Bateria Imperial, Diretório
Acadêmico, Grupo de Ação Social, InFinance, Insper Jr . Consulting, Jornal Opinião e Sementes Culturais apresentaram
um dinamismo especial em 2013.
Ao final de cada semestre, alunos e docentes promoveram uma exposição de trabalhos nos corredores da Escola.
O campus foi tomado pela exibição e discussão de estudos de temas variados: crise na Grécia, Olimpíadas 2016,
mercado imobiliário no Rio e hiperinflação alemã, entre outros. Mais de 200 trabalhos foram apresentados.
Pelo terceiro ano consecutivo, um grupo de alunos da Graduação, representados por Davih Carvalho, Pedro
Campos Carvalho, Rafael Monnerat, Raymond Shayo, Victor Rocha de Assis e o professor advisor Michael Viriato,
venceram a etapa nacional do CFA Institute Research Challenge. O desafio demandou alta capacidade analítica
e um time afinado na apresentação. A competição continuou em 2014, com a etapa das Américas, em Denver,
Estados Unidos, e o time chegou a semifinal. Ao todo, o grupo concorreu com mais de 3.700 alunos, representando
825 universidades de 59 países.

O Programa Resolução Eficaz de Problemas (REP) é uma
disciplina do sexto período do curso de Administração.
Os alunos são preparados desde os primeiros semestres,
quando cursam a trilha de estatística e aprendem os
ferramentais para a aplicação do método PDCA (Plan
Do Check Act) de resolução de problemas. Durante o
Programa, os alunos vão a campo para colocar a teoria em
prática, lidando com problemas reais de empresas parceiras.
Em 2013, 198 alunos formaram 38 grupos e atuaram na
solução de questões destas organizações:
· Advis Investimentos
· Ambev
· Amparo Maternal
· Amsted Maxion
· BIG X Picanha
· BRF Brasil Foods
· Dpaschoal
· Farfetch
· General Electric
· Grupo Alatur
· Insper

· Itaú-Unibanco
· Natura
· Porto Seguro
· Procter & Gamble
· Qmágico
· Saint Gobain
· Ultracargo
· VLI Votorantim Cimentos
· Whirlpool

Assista aos depoimentos de alunos que participaram da
4ª. Exposição da Graduação em 2013

Assista ao vídeo de apresentação do REP
com depoimentos de alunos e mentores de empresas

Entre os projetos, os alunos tiveram o desafio de
aperfeiçoar a performance do e-commerce da Natura,
incrementar as vendas de purificadores da Brastemp e
otimizar a produtividade das lojas de varejo da DPaschoal.
A disciplina Problemas em Economia (PEE), dirigida aos alunos
do 6º. semestre de Economia, encoraja a identificação, por
conta própria, de dilemas contemporâneos que precisam ser
estudados com profundidade: “Como a inflação influencia
a popularidade do governo?”, “Há uma bolha imobiliária
no Brasil?”, “Quais fatores afetam a criminalidade?”, “O que
determina a formação de coalizões partidárias?” entre
outros. Desde 2012, os grupos desenvolveram, ao longo de
cada semestre, trabalhos que avaliassem questões como
essas e ao final, apresentaram suas conclusões a uma banca
composta por economistas-chefe de instituições financeiras
renomadas como BTG Pactual, Citibank, HSBC, Itaú-Unibanco
e Santander, além de consultorias de prestígio no país.

Assista aos depoimentos de alunos e integrantes
da banca do PEE de 2013 sobre o projeto

Enriquecendo o debate, também participaram da banca
um ex-presidente do Banco Central do Brasil, assim como
ex-diretores desta instituição, professores, o presidente e
o vice-presidente do Insper.
Foram diversas atividades, dentro e fora da sala de aula,
que expressaram a motivação, garra e perseverança
de nossos graduandos, assim como a capacidade de
identificar problemas, analisar e propor soluções, que
tanto enriquecem e dão vida ao dia a dia no campus.
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Certificates

Direito

Um feito importante em 2013 foi o lançamento do
Certificate in People Management (CPM), voltado
para jovens profissionais que buscam desenvolver
competências para liderança de equipes multifuncionais
com foco em resultados. A iniciativa foi celebrada com o
evento Desafios e Perspectivas na Gestão de Pessoas
e contou com palestra de Antonio Salvador, vicepresidente do Grupo Pão de Açúcar.

Contamos com o lançamento do LL.C. em Direito
Empresarial, dirigido a jovens graduados em direito
que buscam lidar com as questões jurídicas atuais
e aprimorar o relacionamento com clientes em um
ambiente empresarial competitivo. O curso traz uma
visão abrangente e prática do direito.

No mesmo ano, houve a apresentação do Certificate
in Healthcare Management (CHM) em parceria
com o Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE) para
jovens profissionais do setor de saúde que almejam
adquirir conhecimentos de gestão. O programa é uma
ampliação da parceria com o Einstein, já estabelecida
para o MBA Executivo em Gestão de Saúde, que
oferecemos desde 2004.
Ao longo de 2013, tivemos a oportunidade de prestigiar
mais de 500 alunos que concluíram os cursos de
Certificate in Business Administration (CBA), Certificate
in Financial Management (CFM) e Certificate in
Marketing Management (CMM) e ingressaram na
Comunidade Alumni. Os estudantes reencontraram
seus colegas no auditório Steffi e Max Perlman e
receberam a justa homenagem pela dedicação e
resiliência. Todos poderão continuar próximos à
Instituição, frequentando o campus, participando de
projetos institucionais e até voltando à sala de aula.

Escolhi o curso pela
abordagem prática, sem
deixar de tomar cuidado
com a teoria. O curso
também contribuiu pela
troca de experiência com
os professores altamente
qualificados e atuantes no
mercado
Nelson Tagliaferro Matsuoka
CMM 2012

Nossos alunos, alumni e professores publicaram dez
livros em parceria com a Editora Almedina Brasil. Foram
dois grandes eventos que receberam familiares, amigos,
professores e integrantes da Diretoria, reconhecendo a
dedicação e a qualidade do trabalho desses autores. Para
2014 está prevista a publicação de mais 15 obras.
Ainda em 2013, organizamos mais de 50 bancas
examinadoras, das quais participaram diversos
professores do Insper Direito e vários convidados
renomados e especializados nos temas das monografias
elaboradas. Nessas bancas, os alunos reafirmaram o
compromisso de desenvolvimento e disseminação da
produção acadêmica.
Fruto das parcerias internacionais, cinco alunos
participaram dos programas de extensão na Universidade
da Califórnia, nos Estados Unidos, e na Universidade de
Duke, nos Estados Unidos e na Suiça.
O professor Fábio Soares de Melo participou do
programa de intercâmbio de docentes e lecionou
sobre o tema “Tributação, Desenvolvimento e Eventos
Esportivos no Brasil” na Universidade de St. Gallen, Suíça.
Como parte deste mesmo programa de intercâmbio,
recebemos o professor Peter Nobel, da Universidade
de St. Gallen, Suíça, e o professor Stefan Voigt da
Universidade de Hamburg, Alemanha.

Para cuidar de uma empresa de
arquitetura e fazê-la crescer, você
não pode ser só criativo, tem que
ser eficiente, pensar em longo prazo
e fazer planejamento. Foi muito
importante ter feito o MBA
Maraí Valente
MBA 2012

No 1º. ano tive contato com
matérias empresariais, que me
ajudaram a entender o cliente
e me deram mais argumentos
para o meu dia a dia de trabalho.
No 2º. ano, foi uma experiência
extremamente válida pelo alto
nível dos professores e dos
seminários
Alexandre Faro
LL.M. 2014

MBAs
Vinte alunos e alumni do MBA participaram, em 2013,
do Darden Insper Program, um programa de extensão
internacional que permite aos participantes uma
rica experiência acadêmica e cultural na Escola de
Negócios de Darden, uma das mais conceituadas dos
Estados Unidos. Os participantes trouxeram em suas
bagagens os resultados da dedicação no Programa e
a oportunidade de conhecer uma instituição em uma
região de importante legado na história americana.
Em 2013, mais de 300 alunos do MBA Executivo,
MBA Executivo em Finanças e MBA Executivo em
Gestão de Saúde participaram das cerimônias de
formatura e celebraram com colegas, familiares,
professores e coordenadores. Como integrantes
da Comunidade Alumni, eles poderão continuar
frequentando o campus, participando de projetos
como o Programa Alumni-Mentor e o Programa
Alumni-Padrinhos, doando ao fundo de bolsas e em
eventos e seminários.
No mesmo ano, em matéria do site Estadão.edu, “PósGraduação e MBA podem ser alternativa para começo
de uma nova carreira“, o coordenador geral dos
programas de MBA Executivo do Insper, Silvio Laban,
analisou as oportunidades de enriquecimento de
espectro oferecidas pelos programas de MBA - “nesse
caso, acaba sendo uma ampliação do conhecimento
que gera maior flexibilidade”.
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Mestrado Profissional
Observamos um crescimento na procura pelos
programas de Mestrado Profissional, especialmente em
Economia, cuja relação de candidatos por vaga subiu
14% em 2013 na comparação com 2012.
Entre os alunos que concluíram os cursos no ano
passado, foram defendidas 37 dissertações no Mestrado
em Economia (MPE) e 26 em Administração (MPA).
Pela natureza dos mestrados profissionais, os assuntos
abordados nas dissertações são, em geral, bastante
aplicados à realidade das empresas. Com isso, aumentou
o interesse da imprensa pelos resultados das pesquisas.
Foram publicadas sete reportagens baseadas em
dissertações defendidas nos últimos anos.
Os trabalhos também foram reconhecidos pela comunidade
acadêmica. Em 2013, onze artigos acadêmicos de
alunos em coautoria com orientadores foram aceitos em
periódicos nacionais e internacionais e outras quatro foram
premiadas ou apresentadas em congressos de economia e
administração no Brasil e no exterior.
No final do ano passado, foram divulgados os resultados da
avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes) referentes ao triênio 2010-2012.
O Mestrado Profissional em Economia foi reconhecido com
nota máxima (cinco), assim como nos triênios anteriores.

O Mestrado Profissional em Administração, lançado em
2007, passou pela avaliação completa pela primeira vez em
2012 e teve sua nota elevada de três para quatro. A cada
três anos, a Capes avalia a qualificação do corpo docente
e discente dos cursos de mestrado, além da produção
acadêmica dos alunos.
Dissertações que deram origem a matérias veiculadas na
imprensa em 2013:
DISSERTAÇÃO

ALUNO (curso)/
ORIENTADOR

“Análise boca a boca
negativo sobre valor
de mercado das cias
telefônicas”
O Estado de S. Paulo e
CBN Madrugada

Fabio Fragoso (MPA)/
Danny Claro

“The Impact of Central Bank
Interventions”
Folha de S. Paulo

Fatima Pereira (MPE)/
Marcelo Moura

“What Comes Around,
Goes Around”
Você S/A

Sean White (MPA)/
Gazi Islam

“Demanda por Meios de
Transporte na Grande São
Paulo: Uma Análise de
Políticas Públicas”
O Estado de S. Paulo

Carlos Eduardo Lopes
(MPE)/ Rodrigo Moita

“Common Factors and the
Exchange Rate: Results from
the Brazilian Case”
Folha de S. Paulo

Wilson Rafael de Oliveira
Felício (MPE)/ José Luiz
Rossi Júnior

“Performances of Brazilian
IPOs backed by private
equity”
Valor Econômico

Pedro C. A. Tavares
(MPE)/ Andrea Minardi

“Projetos de PPPS”
O Estado de S. Paulo e
Gazeta do Povo (PR)

Rogerio Thamer (MPA)/
Sérgio Lazzarini

Artigos acadêmicos originados de dissertações
e aceitos em publicações acadêmicas ou
premiados em 2013:

DISSERTAÇÃO

ALUNO (curso)/
ORIENTADOR

“Common Factors and the
Exchange rate: results from
the Brazilian Case”
Prêmios:
Best Paper Award 2013 na
Academy of International
Business, Southeast USA
Chapter;
Melhor trabalho apresentado
na Divisão de Finanças no
Encontro Nacional da Anpad
(EnANPAD) 2013
Publicado em:
Revista Brasileira de
Economia (RBE)

Wilson Felício (MPE)/
José Luiz Rossi Júnior

“Impact of macroeconomic
surprises on the Brazilian
yield curve and expected
inflation”
Publicado em:
The North American Journal
of Economics and Finance

Rafael L. Gaião (MPE)/
Marcelo Moura

“Avaliação do Risco
Sistêmico dos Bancos no
Brasil”
Prêmio:
3º lugar no V Prêmio
Febraban de Economia
Bancária

André NG (MPE)/
Marco Lyrio

Educação Executiva
Cursos de curta e média duração
Os programas de curta e média duração atraíram mais
de 1.300 alunos para as salas de aula em 2013, um
crescimento de 125% em relação ao ano anterior. Ao
longo do ano, foram lançados 15 cursos para diferentes
momentos da vida profissional:
· Governança Corporativa e Compliance
· Relações Governamentais no Brasil
· Futuring
· Investimentos de Alto Impacto
· Planejamento Financeiro
· Marketing Estratégico
· Innovation and Strategy
· Direito & Organizações
· Gestão de Instrumentos Financeiros
· Instrumentos Derivativos
· Mercados Monetário e de Capitais
· Gestão de Riscos Financeiros
· Opções Reais para Avaliação de Investimentos
· Programa Executivo de Gestão de Empresas Imobiliárias
· Managing Services
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Programas customizados para empresas

O corpo docente tem um
conhecimento profundo, as
aulas são dinâmicas com muita
troca de ideias e experiências,
o projeto aplicado integrou o
conhecimento à prática

Nossa presença no mercado corporativo continuou evoluindo no ano passado, com o desenvolvimento de programas customizados para 31 empresas. Alcançamos 80% de
recompra de programas, mantendo importantes clientes
de diversos setores.

Seguimos com as parcerias internacionais, recebendo alunos de diversos países para o Programa Brazil: a view from
inside e docentes para os cursos Futuring e Innovation and
Strategy. Também desenvolvemos programas em parceria
com escolas reconhecidas, como o Gestão de Empresas
Imobiliárias, com a IE Business School de Madri.

· Abrasce
· AMBEV
· ABI Internacional
· Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES)
· Bradesco
· BRF Brasil Foods
· CHS
· Confederação Israelita
do Brasil (CONIB)
· Duratex
· EMS
· Gerdau
· Hospital Israelita Albert Einstein
· HSBC
· ING
· Itaú-Unibanco/Itaú-BBA

Os cursos de curta e média duração se classificaram na
38ª. posição mundial no ranking do jornal Financial Times,
figurando estre os três melhores da América do Sul. A publicação destacou o crescimento dos resultados de receita
desses cursos entre os três maiores de todo o ranking.

Pelo sétimo ano consecutivo, os programas customizados foram contemplados pelo ranking do jornal Financial
Times. Em 2013, nossos cursos se classificaram na 36ª.
posição mundial, figurando estre os três melhores da
América do Sul.

Mariana Zaher, ex-aluna do curso
Planejamento Financeiro de Educação Executiva

· JBS
· Johnson & Johnson
· Jones Lang LaSalle
· Klabin
· Latapack-Ball
· Meio e Mensagem
· Odebrecht
· Roche
· Rodobens
· Sanofi
· Santander/Santander
Financiamentos
· Sodexo
· Syngenta
· TOTVS
· Toyota
· YPO-WPO

Corpo docente
Adalto Barbaceia Gonçalves
MBA - University of California, Los Angeles

Aloisio Bueno Buoro
Mestre em Administração - USP

Adhemar Villani Junior
Ph.D. em Economia - University of Pennsylvania

Alvaro Cardoso Armond
Mestre em Administração de Empresas Universidade Presbiteriana Mackenzie

Adrian Kemmer Cernev
Doutor em Administração - FGV-SP
Adriana Bruscato Bortoluzzo
Doutora em Estatística - USP

O ranking está se tornando cada
vez mais global e competitivo, com
a participação mais intensa das
melhores escolas da Europa, das
Américas e, mais recentemente, da
Ásia e África. Mais uma vez, o Insper
se classificou entre as melhores
escolas da América Latina, no
Financial Times, que é referência
internacional
Luca Borroni-Biancastelli,
Diretor Acadêmico de Educação Executiva

Adriano José da Silva Neves
Mestre em Engenharia - IPT
Afonso Carlos Braga
MBA - Warwick Business School
Alex Manduca
MBA em Marketing - Insper
Alexandre Demetrius
Doutor em Direito Comercial - USP
Alexandre Jorge Chaia
Mestre em Administração - USP
Alexandre Schartzman
Doutor em Economia - Univeristy of California

Ana Helena de Campos
Doutora em Física - USP
André Antunes Soares de Camargo
Doutor em Direito Comercial - USP
André Luis de Castro Moura Duarte
Doutor em Administração - FGV-SP
Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi
Doutora em Administração - FGV-SP
Angela de Souza Menezes
Mestre em Engenharia da Produção - PUC-RJ
Angelo Corsetti
Bacharel em Ciências Econômicas - USP
Antonio Carlos Rosso Junior
Mestre em Engenharia de Sistemas - USP
Antonio Zoratto Sanvicente
Ph.D. em Administração - University of Stanford
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Artur Rothstein Barreto Parente
Ph.D. em Economia - University of California, Berkeley

Eduardo Correia de Souza
Doutor em Economia - UFRJ

Auro Key Honda
Mestre em Psicologia Social - PUC-SP

Eduardo de Carvalho Andrade
Ph.D. em Economia - Univeristy of Chicago

Bruno Costa Simões
Doutor em Filosofia - USP

Eduardo Franco Luzio
Ph.D. em Economia
University of Illinois at Urbana-Champaign

Bruno Silva Martins
Doutor em Economia - FGV-RJ
Camila de Freitas Souza Campos
Doutora em Economia - Yale University
Camila Pereira Boscov
Doutora em Controladoria e Contabilidade - USP
Carla Ramos
Ph.D. em Administração – University of Bath
Carlos Afonso Caldeira Filho
Mestre em Administração de Empresas - FGV-SP
Carlos Alberto Furtado de Melo
Doutor em Ciências Sociais - PUC-SP
Carlos Roberto Francisco Bara
Mestre em Administração de Empresas - FGV-SP

Gazi Islam
Ph.D. em Comportamento Organizacional
Tulane University
George Ohanian
Doutor em Administração - USP
George Paulus Pereira Dias
Mestre em Engenharia da Produção - USP

Eduardo Pozzi Luchezzi
Doutor em Administração - USP

Giancarlo Greco
MBA – Duke University

Eduardo Rossit Padilha
Especialista em Finanças - USP

Guilherme Athia
Especialista em Marketing - ESPM

Eric Barreto de Oliveira
Mestre em Controladoria e Contabilidade - USP

Guilherme de Moraes Attuy
Doutor em Economia - USP

Fabio de Biazzi
Doutor em Engenharia da Produção - USP

Guilherme Fowler A. Monteiro
Doutor em Administração - USP

Fábio Matuoka Mizumoto
Doutor em Administração - USP

Guilherme Silveira Martins
Doutor em Administração de Empresas – FGV-SP

Fabio Orfali
Mestre em Matemática - USP

Gustavo Rodrigues Ortega
Mestre em Controladoria e Contabilidade Estratégica
FECAP

Fabio Pelicano Borges Vieira
Graduado em Engenharia Aeronáutica - ITA

Carolina da Costa
Ph.D em Cognição e Aprendizagem
Rutgers, The State University of New Jersey

Fabio Ribas Chaddad
Ph.D. em Economia Agrícola – University of Missouri

Charles Kirschbaum
Doutor em Administração de Empresas - FGV-SP

Fabio Soares de Melo
Especialista em Direito Tributário - PUC-SP

Danny Pimentel Claro
Ph.D. em Administração - Wageningen University

Fernando Castro de Campos Roriz
Doutorando em Economia - PUC-RJ

David Kallas
Mestre em Administração - USP

Fernando Ribeiro Leite Neto
Doutor em Ciências Sociais - PUC-SP

Denise Aparecida Manfredi
Mestre em Psicologia da Saúde - UMESP

Flávia Ferreira Piazza
Mestre em Administração - Ibmec-RJ

Ecléa Zugman Hauber
Especialista em Biologia - USP

Flavio Kezam Malaga
Doutor em Finanças - USP

Edélcio Koitiro Nisiyama
MBA – University of Chicago

Flavio Romero Macau
Doutor em Administração de Empresas - FGV-SP

Eduardo Augusto Rissi
Doutor em Ciências - USP

Frederico Augusto Alem Barbieri
Doutor em Engenharia Mecânica - USP

Guy Cliquet do Amaral Filho
Mestre em Engenharia - USP
Hedibert Lopes
Doutor em Estatística e Teoria da Decisão – Duke University
Heleno Piazentini Vieira
Mestre em Economia - FGV-SP
Heloísa Maria Domingues Neves
Doutoranda em Design e Arquitetura - USP
Henrique Machado Barros
Ph.D. em Administração - University of Warwick
Humberto Dantas
Doutor em Ciência Política - USP
Irineu Gustavo Nogueira Gianesi
Mestre em Engenharia de Produção - USP
Ivanildo Dias de Lima
Mestre em Ciências - USP
Ivo Waisberg
Doutor em Direito - PUC-SP

João Luis Mascolo
Doutor em Economia - PUC-RJ
João Manoel Pinho de Mello
Ph.D. em Economia - Stanford University
José Carlos A. Luxo
Doutor em Administração - USP
José Carlos Tiomatsu Oyadomari
Doutor em Controladoria e Contabilidade - USP
José Heleno Faro
Doutor em Economia Matemática - IMPA
José Luiz Rossi Junior
Ph.D. em Economia - Yale University
José Valério Macucci
Mestre em Administração - FGV-SP
Juan Pedro Jensen Perdomo
Doutor em Economia - USP
Juliana Inhasz
Doutora em Economia - USP
Lars Meyer Sanches
Doutor em Engenharia Civil - UNICAMP
Leni Hidalgo Nunes
Doutora em Administração
Université de Pau et dês Pays de L’Adour
Leonardo Fabris Lugoboni
Mestre em Administração - USCS
Leonardo Pagano
Doutor em Economia de Empresas - FGV-SP
Leonel Molero Pereira
Doutor em Administração - USP
Leonidas Sandoval Junior
Ph.D. em Matemática - University of London
Leticia Costa
MBA – Cornell University
Liao Yu Chieh
MBA em Finanças - Insper
Luca Borroni-Biancastelli
Doutor em Economia
Universitá Commerciale Luigi Bocconi

| carta do presidente | governança | programas de ensino | corpo docente | relacionamento com o mercado | empreendedorismo | vivência internacional | expansão do campus |
Relatório Anual 2013

| programa de bolsas | comunidade alumni | fundo de bolsas | prêmios | centros de pesquisa | produção acadêmica | eventos | trajetória | indicadores | balanço | programas |

Lucia Guilhoto
Ph.D. em Administração (Marketing)
Università Commerciale Luigi Bocconi
Luciana Carvalho de Mesquita Ferreira
Ph.D. em Pesquisa em Administração
Erasmus University Rotterdam
Luciana Yeung Luk Tai
Doutora em Economia – FGV-SP
Luciano Marques de Araújo
Doutor em Administração e Direção de Empresas
Universid ad Politécnica de Catalunya
Luciano Pereira Soares
Doutor em Engenharia Elétrica – USP
Luis Claudio Montoro Mendes
Master of Laws - Insper
Luis Fernando Longuini Cossi
Bacharel em Engenharia da Produção - USP
Luiz Fernando Andreotti Turatti
PhD. em Administração – University of St. Gallen
Luiz Francisco Modenese Vieira
Ph.D. em Sistemas de Transporte
Massachusetts Institute of Technology
Mara Behlau
Doutora em Fonoaudiologia
Universidade Federal de São Paulo
Marcelo Hiroshi Nakagawa
Doutor em Engenharia de Produção - USP
Marcelo José Carbonari
Doutor em Ciências Nucleares - USP
Marcelo Leite de Moura e Silva
Ph.D. em Economia - University of Chicago
Marcelo Rodrigues dos Santos
Doutor em Economia - FGV-RJ
Marco Antonio Leonel Caetano
Doutor em Engenharia Aeronáutica e Mecânica - ITA
Marco Aurélio Lima de Queiroz
Doutor em Administração de Empresas - FGV-SP
Marco Bonomo
Ph.D. em Economia – Princeton University

Marco Túlio Pereira Lyrio
Ph.D. em Economia – Katholieke Universiteit Leuven

Naercio Aquino Menezes Filho
Ph.D. em Economia - University of London

Ricardo Goulart Serra
Doutor em Administração - USP

Marcos Lisboa
Ph.D. em Economia - University of Pennsylvania

Nelson Mendes Cantarino
Doutor em História Social- USP

Ricardo José de Almeida
Doutor em Administração - USP

Marcos Rodrigues de Lara
Doutor em Ciências Sociais - PUC-SP

Nilton Deodoro Moreira Cardoso Junior
Doutor em Economia - Universidade de Paris I

Ricardo Machado
Doutor em Ciências Sociais - PUC-SP

Marcos Veçoso
Mestre em Economia da Saúde e Farmaeconomia
Universitat Pompeu Fabra

Otto Nogami
Mestre em Economia
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Ricardo Mollo
MBA – University of Dallas

Marcus Sousa Soares
Bacharel em Psicologia

Patricia da Cunha Tavares
Doutora em Administração de Empresas - FGV-SP

Marcus Vinicius Lopes Ramos Gonçalves
Mestre em Direito - PUC-SP

Patricia Portella Prado Galhano
Doutora em Administração - USP

Maria Aparecida Rhein Schirato
Doutora em Educação - USP

Paulina Alejandra Achurra Burgos
Ph.D. em Engenharia Química – Stanford University

Maria Cristina Nogueira Gramani
Doutora em Engenharia – UNICAMP

Paulo Beltrão Fraletti
Doutor em Administração - USP

Maria Kelly Venezuela
Doutora em Estatística - USP

Paulo José de Azevedo
Mestre em Economia - Insper

Marielza Cavallari
Mestre em Administração - FGV-SP

Paulo Vieira de Campos
Mestre em Psicologia da Educação - PUC-SP

Marilda Peres Camacho Andrade
MBA Executivo em Marketing - Insper

Priscila Borin de Oliveira Claro
Doutora em Administração - UFL

Ricardo Rocha
Doutor em Administração - USP
Rinaldo Artes
Doutor em Estatística - USP
Roberta Muramatsu
Ph.D. em Economia – Erasmus University Rotterdam
Roberto Anis Calfat
Doutor em Engenharia de Produção - USP
Roberto Dumas Damas
Mestre em Economia – University of Birmingham
Rodrigo Menon Simões Moita
Ph.D. em Economia - University of Illinois
Rodrigo Takashi Okimura
Doutor em Engenharia Elétrica - USP
Rogério da Costa Monteiro
Mestre em Economia - Insper

Mario Sergio Kojima
MBA – University of Southern California

Priscila Fernandes Ribeiro
Mestre em Economia de Empresas - FGV-SP

Marisa Villas Bôas Dias
Mestre em Administração - USP

Rafael Paschoarelli Veiga
Doutor em Administração - USP

Marta de Campos Maia
Doutora em Administração de Empresas - FGV-SP

Raul Amaral Rego
Doutor em Administração - USP

Ronnie Maschk
Especialista em Gestão de Projetos
Fundação Vanzolini - USP

Maurício Ferreira
Doutor em Engenharia Mecânica – USP

Raul Ikeda Gomes da Silva
Mestre em Engenharia Eletrônica e Computação - ITA

Roseli Morena Porto
Doutora em Administração de Empresas - FGV-SP

Mauricio Rocha Alves de Carvalho
MBA – University of Pennsylvania

Regina Carla Madalozzo
Ph.D. em Economia - University of Illinois

Sandra Gioffi
Especialista em Psicologia – Universidade Gama Filho

Maurizio Mauro
Bacharel em Administração - FGV-SP

Regis Fernando de Ribeiro Braga
Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais - USP

Sandro Magalhães Manteiga
Mestre em Modelagem Matemática em Finanças - USP

Michael Viriato Araújo
Doutor em Engenharia de Sistemas - USP

Ricardo Dias de Oliveira Brito
Doutor em Economia - FGV-RJ

Sérgio Giovanetti Lazzarini
Ph.D. em Administração
Washington University, St. Louis

Romeo Deon Busarello
Mestre em Administração - PUC-SP
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Sergio Ricardo Martins
Mestre em Estatística - USP

André Franco de Moraes
MBA em Finanças – Insper

Luis Gustavo Haddad
Mestre em Direito Civil - USP

Sergio Freitas da Costa
Master of Laws - University of Michigan

Silvia Antonio Sfeir
Mestre em Administração de Empresas - FECAP

Andréia Cristina Bezerra
Doutora em Direito Comercial – USP

Luiz Fernando Mussolini Junior
Mestre em Direito do Estado - PUC/SP

Taimi Haensel
Master of Laws - Insper

Silvio Abrahão Laban Neto
Doutor em Administração de Empresas - FGV-SP

Camila Vergueiro
Mestre em Direito – PUC-SP

Marcel Gomes Bragança Retto
Mestre em Direito Comercial - USP

Thiago Sandim
Bacharel em Direito - PUC-SP

Silvio Possa
MBA - FIA

Daniel Kalansky
Mestre em Direito Comercial - USP

Marcelo Vieira Von Adamek
Doutor em Direito Comercial - USP

Valdir Carlos Pereira Filho
Master of Laws - University of London

Tadeu Aparecido Pereira da Ponte
Mestre em Matemática - USP

Daniel Martins Boulos
Doutor em Direito Civil – PUC-SP

Marcelo Godke Veiga
Master of Laws - Columbia University

Wilson R. Ometto
Especialista em Controladoria - FIPECAFI/USP

Tatiana Iwai
Doutora em Administração – FGV-SP

Donald Mac Nicol
Bacharel em Administração de Empresas - FGV-SP

Marco Antonio Bevilaqua
Mestre em Direito Civil – PUC-SP

Tatiana Terabayashi Melhado
Doutora em Estatística - USP

Douglas Yamashita
Doutor em Direito Tributário - USP

Marcos Cavalcante de Oliveira
MBA – University of Pennsylvania

Tiago Fischer Ferreira
Doutor em Administração - USP

Eduardo Montenegro Dotta
Bacharel em Direito - PUC-SP

Maria Rita Ferragut
Doutora em Direito Tributário – PUC-SP

Alejandro Pinedo
Mestrando em Negócios Sustentáveis
University of Cambridge

Timothy Altaffer
MBA – New York University

Fabiano Del Masso
Doutor em Direito - PUC-SP

Marina Anselmo
Master of Laws (Direito Bancário e Mercado de
Capitais) - University College London

Ana Paula Pinho Candeloro
Mestranda em Liderança Sustentável
University of Cambridge

Vinícius de Bragança Müller e Oliveira
Mestre em Economia - UNESP

Fabio Eduardo de Pieri Spina
Master of Laws (Direito Americano)
Columbia University

Miguel Tornovsky
Master of Laws - Columbia University

Daniella Giavina Bianchi
Bacharel em Propaganda e Marketing - ESPM

German Alejandro San Martins Fernandez
Mestre em Direito Tributário - PUC-SP

Paulo Jorge Scartezzini
Doutor em Direito Civil - USP

Fabio Schenberg Frascino
MBA em Finanças - Insper

José Dutra Vieira Sobrinho
Especialista em Ciências Contábeis - USP

Pedro Whitaker de Souza Dias
Master of Laws - University of Pennsylvania

Hélio Mariz de Carvalho
Bacharel em Arquitetura e Urbanismo - USP

José Luiz Conrado Vieira
Doutor em Direito - USP

Plinio José Lopes Shiguematsu
Mestre em Direito Internacional - USP

Marina Pinhão Coelho Araújo
Doutora em Direito Penal - USP

José Romeu Amaral
Master of Laws – Northwestern University

Renato Nunes
Doutor em DireitoTributário - PUC-SP

Rodrigo Amantea de Andrade Pinto
Mestre em Administração de Empresas - FGV-SP

José Virgílio Enei
Mestre em Direito Comercial - USP

Ricardo Hiroshi
MBA Executivo – Insper

Lista de professores em atividade no primeiro semestre de 2014.

Alberto Macedo
Doutor em Direito Econômico,
Financeiro e Tributário – USP

Kleber Luiz Zanchim
Doutor em Direito - USP

Rodrigo Fernandes Rebouças
Mestre em Direito das Relações Sociais – PUC-SP

Alvaro Taiar
Bacharel em Direito - USP

Lior Pinsky
Master of Laws - London School of Economics

Rogério Garcia Peres
Mestre em Direito Tributário – PUC-SP

Ana Luiza Salles Lourenço
Especialista em Direito Tributário – FGV-SP e IBET

Luis Fernando Camargo
Bacharel em Ciências Contábeis - Faculdade Tibiriçá

Rubens Carmo Elias Filho
Doutor em Direito das Relações Sociais - PUC-SP

Vinicius Licks
Doutor em Engenharia Elétrica
University of New Mexico
Vitoria Cristina Cardoso Saddi
Ph.D em Economia –
University of Southern California
Vivian Iara Strehlau
Doutora em Administração de Empresas - FGV-SP

Professores Convidados / Palestrantes

Professores Convidados
Educação Executiva
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encontro com empregadores

52 companhias participaram das Feiras para
apresentar seus programas de trainee e estágio para
860 alunos. Como acontece em todas as edições,
alunos graduados integram esses eventos no papel
de empregadores, com o intuito de dividir suas
experiências com aqueles que vão iniciar a vida
profissional.

Empresas parceiras e professores do Insper se reúnem ao
longo do ano para discutir tendências no mercado de trabalho
e estudos de pesquisas relacionadas ao tema. Em 2013,
ocorreram três edições do evento com a participação de
empresas como: Booz & Company, BRMalls, Bunge, Career
Center, Gardz, Itaú-Unibanco, Magazine Luiza, Mariaca,
Michael Page, Natura, Page Talent, Rio Bravo Investimentos,
Santander, Standard Chartered Bank, Stern Stewart & Co.,
SulAmérica, UBS, Unilever e Votorantim.

ferramentas

feiras de recrutamento

sessões de orientação

agradecimentos

O Núcleo de Carreiras também oferece sessões de
orientação aos alunos e alumni, com o objetivo de
discutir dilemas e oportunidades profissionais.

Desde a criação do programa, em 2008,
80 alumni dividiram seus conhecimentos
e vivências profissionais com alunos da
Graduação que estão iniciando no mercado
de trabalho:

diretório de graduados
Banco de currículos dos alunos formados na Escola ,
o Diretório é um canal de relacionamento entre eles e
o mercado de trabalho.

painel de oportunidades profissionais
Empresas recrutadoras

carreira em foco

Assista aos depoimentos dos alunos que
participaram da 14ª. Feira de Recrutamento em 2013

Alunos e alumni se reuniram com professores e especialistas
para debater os desafios profissionais dos setores da
economia. As áreas são escolhidas pelos alunos, que
no ano passado contemplaram: Mercado Financeiro,
Empreendedorismo, Agronegócio, Finanças Corporativas,
Liderança e Tomada de Decisões, Mercado Farmacêutico, de
Higiene e Cosmético, Canais, Distribuição e Trade Marketing.

1.228

2013

992

2012

2011

Oportunidades publicadas

12.235

2013

11.607

2012

882

9.389

2011

feira rede de talentos
Os alumni participaram da 1ª. Feira Rede de Talentos,
com headhunters, consultorias de RH e coaches, para
conversar sobre as tendências e oportunidades no
mercado e planejamento de carreira, além de ativar
suas redes de relacionamento.

programa alumni-mentor
orientação

eventos

As oportunidades e os desafios do mercado de trabalho são constantemente
apresentados aos alunos pelo Núcleo de Carreiras, que conta com a parceria de
mais de três mil instituições. Esse contato tem início no momento em que os alunos
ingressam na Escola e continua quando passam a fazer parte da Comunidade Alumni.

orientação

Relacionamento com o mercado

Na sexta edição do Programa, 25 alumni atuaram
como mentores voluntários de formandos da
Graduação. Os alunos tiveram a chance de aprender
mais sobre o mercado de trabalho, e os mentores
puderam aprimorar competências de liderança,
negociação e comunicação.

Oportunidades para cargos de gestão
em relação às demais posições

39%
2013

30%
2012

24%
2011

Oportunidades profissionais
para alunos da Graduação

mais de 4.200 vagas

Assista as impressões das empresas e dos alumni
que participaram da 1ª. Feira Rede de Talentos

11 vagas por aluno
Os alunos que se formaram em 2013 tiveram, em média,
Conheça a experiência de alunos e alumni
que participaram do programa

3 experiências profissionais
durante o curso

Adriana Barreta • Adriana de Campos
Leal Andreoli • Adriano Ammirati • André
Chamadoira Carracedo • Antonio Carlos
Derani • Ana Lucia Frony de Macedo •
Alexandre Hideo Yoda • Alexis Pizzinari
Campos • Anderson Nogueira Borges •
Antônio Carlos Rodi • Arnaldo José Mamede
Inácio • Beatriz de Toledo Cullen • Camilo
H. de Syllos • Carla Peron Meirelles • Celia
Pizzi • Celso dos Santos • Celso H. Maehata
• Christiane Cobas Pedreira • Clarisse
Barreto • Claudia C. Primo • Claudio Kassab •
Christian Timotti • Christiane Cobas Pedreira
• Cristiane M.G. Mondaini • Daniel Panico
Gorayeb • Daniel Pini Nader • Dario Almeida
Albagli • Denis Fernando Botini Batista •
Edson Gomes Ribeiro • Eduardo Melchert
Grell • Eliane Aparecida S. Laurelli • Emilia
M.Y. Cheung • Fabricio de Moura • Fatima M.
M. N. Renzetti • Fernando Lucio da Fonseca •
Gabriel A. M. de Barros • Gabriel Severino da
Silva • Gedival M. Silva Jr • Giuliano de Oliveira
Mourão • Graciela Civolani Cordts • Henrique
C. Mariano • Henrique Lewi • Humberto José
Carneiro • Ivar Nantes Tagara • João Gilberto
Pinheiro • João Marcelo de Melo Teles • José
Antonio Maluf de Carvalho • Jose Geraldo
Setter Filho • José Valmir da Silva • Katia
Korovin • Lourdes Aparecida Sangiuliano •
Luis F.G.Rodrigues • Manoel P. de Queiroz
• Marcelo do Amaral Ferro • Marcelo
Limaverde Figueiredo • Márcia de Almeida
Fernandes • Marcio Alexandre Corazza •
Marcio R. Lisa • Marco A. R. Azevedo Garcia •
Marco Oliver Anton • Maria Cristina Marinho
de Moraes • Maria Helena Simões Vargas •
Mario Sergio Tampellini • Martin Klos Rahal
• Patricia da Silva Herbas Palomo • Paulo C.
Freitas • Raquel B. B. Sore • Reinaldo Mauricio
Cunha • Renato Skaf dos Santos • Ricardo
Siniscalchi de Souza • Roberta Oliveira Zara
• Rodrigo Cesar Santoro • Rodrigo Messias
Ventura • Ronaldo Ricioli • Rosangela Colella
Ferro • Rosanne C. Jorge • Sara Martins •
Solange Barbosa Pinheiro de Almeida •
Thiago Passone • Wellington L. Souza
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GRADUAÇÃO
Intercâmbio internacional
90 alunos foram para 29
instituições de 17 países
53 alunos de 15 instituições
vindos de 12 países

PÓS-GRADUAÇÃO
Intercâmbio semestral e
extensão internacional
36 alunos foram para
8 instituições de 5 países

Vivência internacional

11 alunos de 5 instituições
vindos de 4 países

Educação Executiva
55 alunos participaram do Programa
Brazil: a view from inside, sendo 25 da
ESCP Europa, França, e 30 da Escola de
Negócios Lagos, Nigéria

Evolução das parcerias:

Alunos vencedores da competição Empreenda Insper 2013

Empreendedorismo em ação
As ações de empreendedorismo no Insper estão presentes nas salas
de aula, em atividades extracurriculares e em uma extensa agenda de
eventos. Em 2013, o Centro de Empreendedorismo ampliou o enfoque e
passou a se chamar Centro de Empreendedorismo e Inovação (CEMPI).
Um dos destaques do ano foi a 7ª. edição do Empreenda Insper,
competição de planos de negócio que contou com a participação de 97
alunos de Graduação, Pós-Graduação e alumni.
Pelo segundo ano consecutivo, participamos do Movimento
Empreenda, em parceria com a Editora Globo. A iniciativa tem
como objetivo orientar todos aqueles que sonham abrir o próprio
negócio ou aqueles que já dirigem suas empresas. Como parceiro
educacional, o Insper atuou na curadoria de dois grandes projetos:
o Encontre um Anjo, concurso que identifica ideias de negócio em
fase preliminar para apresentá-las a “investidores-anjo”, e o Prêmio
Empreendedor de Sucesso, que reconhece empreendedores
de destaque. O prêmio foi matéria de capa da revista Pequenas
Empresas Grandes Negócios no mês de dezembro.

Formar profissionais inovadores,
como diz nossa missão,
pressupõe um modelo de
aprendizado pela experiência
que não apenas impulsione
novos negócios, mas desenvolva
competências para transformar
novas ideias em ação em
qualquer espaço de atuação
Carolina da Costa,
Diretora Acadêmica de Graduação

2013

35

parcerias
em 16 países

2011

45

parcerias
em 18 países

2012

31

Nossos alunos que participaram de intercâmbio, estudantes internacionais
de 14 países e representantes de oito instituições parceiras da Escola se
reuniram na 1ª. Feira Internacional do Insper para apresentar os programas
de intercâmbio à Graduação.
Os estudantes também puderam participar do Programa de Bolsas Ibero-Americanas Santander Universidades, que incentiva a experiência internacional de estudantes de graduação em universidades ibero-americanas. Para
estimular o intercâmbio de alunos bolsistas, o Insper destinou um benefício
extra a eles. Dos cinco alunos selecionados, três são bolsistas e hoje cursam
um programa semestral no México e na Espanha.
Novas parcerias de summer programs foram estabelecidas para oferecer
aos alunos de Graduação e Pós-Graduação vivências de curta duração em
instituições internacionais:
• Estados Unidos: Universidade Columbia, Universidade da Califórnia –
Berkeley, Universidade Stanford
• Canadá: Universidade Victoria (English Language Programs)
• França: Escola de Gestão IESEG
• Israel: Universidade Hebraica de Jerusalém
Atualmente a Escola possui 45 acordos de cooperação com
universidades em 18 países.

parcerias em
16 países

Visitas e extensões no Insper
299 alunos de escolas parceiras participaram de programas de extensão
ou realizaram atividades acadêmicas customizadas.
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Programa de bolsas
Apoiado pelo Fundo de Bolsas, o Programa tem como objetivo oferecer
oportunidades a jovens com alta capacidade acadêmica que necessitem de apoio
financeiro para cursar a graduação na Escola. A sustentabilidade do programa foi
garantida por três fontes de recursos:
1% da receita da
Graduação

Restituição de
bolsas

R$ 555 mil

R$ 997 mil

Doações

R$ 1,08
milhão

No ano passado, a modalidade de bolsa de
estudo integral tornou-se não restituível,
portanto os alunos atuais e futuros, assim
como os alunos bolsistas formados, não mais
precisarão restituir a bolsa de estudos recebida.

Expansão do campus
Para atender à demanda dos novos programas acadêmicos e a ampliação das atividades dos Centros de
Pesquisa, o campus foi expandido em oito mil m2, aumentando em 80% sua área útil.
A expansão trouxe novas salas, espaços de convivência e permitiu a ampliação da Biblioteca Telles.
Agora, no mesmo andar, encontram-se o restaurante, a quadra poliesportiva, as novas salas das
Organizações Estudantis, o Núcleo de Carreiras e o Multi Insper. Um novo lounge foi idealizado para
os professores, além de novas salas para aqueles com dedicação exclusiva.
Encerramos 2013 ocupando oito dos onze andares do edifício. Os demais andares entraram em obras
que visam a atender um projeto orientado às características dos programas de Educação Executiva.

Amigos patrocinadores

Modalidades de bolsas
Integral não restituível
100% de subsídio concedido aos alunos com renda
familiar de até 1,5 salário mínimo que estudaram
em escolas públicas ou foram bolsistas em escolas
particulares.

Parcial restituível
De 30% a 80% de subsídio concedido aos alunos
cujas famílias apresentem renda mensal de até
oito salários mínimos.

Impacto do Programa
em 2013:

Impacto desde a criação
em 2004:

116 alunos bolsistas
14 integrais
102 parciais
Média de subsídio: 65%

235 bolsistas apoiados
127 formados
40% restituíram suas bolsas

R$ 2.777.218,00 restituídos
R$ 6.896.000,00 doados
R$ 2.962.000,00 transferidos
da receita da Graduação

Comunidade alumni
A relação dos alunos com seus colegas e professores não termina ao final do curso. Participar da Comunidade
Alumni significa estar em contato com colegas, professores e com o que acontece no Insper. Em 2013, a Comunidade
Alumni ultrapassou a marca dos 10 mil integrantes. Ao longo do ano, os alunos formados integraram a Comissão Externa
de Avaliação (CEA) e participaram dos Programas Alumni-Mentor e Alumni Padrinhos e apoiaram a seleção de novos
alunos bolsistas. Além disso, vários alumni multiplicaram suas experiências por meio de entrevistas para a imprensa e
para os veículos de comunicação da Escola, em eventos no Insper e em visitas de divulgação institucional.

11.120

membros

Das novas salas de aula, três foram patrocinadas: a sala Paulo Renato Souza, pela família Haddad e
Jorge Paulo Lemann; a sala Luiz Martins de Souza Dantas, pela Comunidade Judaica do Brasil; e a sala
Eudoro Villela, pelo Itaú-Unibanco.

18

Em 2013, completamos a primeira etapa de levantamento de recursos para os cursos de Engenharia.
Contamos com o apoio das instituições: BTG Pactual, Camargo Corrêa, Fundação Bradesco, Fundação
Brava, Fundação Lemann, Gerdau, Grupo Ultra, Itaú-Unibanco e Votorantim. Juntos, eles doaram
R$ 84,5 milhões, face à meta de R$ 80 milhões. Parte dos recursos levantados foi direcionada à
compra de um terreno adjacente à Escola, onde será construído o novo edifício.

113

alumni padrinhos

80

alumni mentores
doadores ao Fundo de Bolsas

R$ 275 mil

doados ao Fundo de Bolsas

163

matrículas em novos cursos

“Faço isso pois acredito que o potencial da
Faculdade e dos alunos deva ser estendido
para o máximo de pessoas possível. Quero
devolver, de alguma forma, o que recebi da
Escola, mesmo não tendo sido bolsista”
Rafael Coelho – ADM 2007 é alumnus padrinho e
doador ao Fundo de Bolsas.
Lançado em 2013, o Programa Alumni Padrinhos
incentiva os alumni a atuar como conselheiros e
contribuir com os custos de moradia e alimentação
de alunos bolsistas integrais.
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Fundo de bolsas
Amigos doadores

Alumni e alunos doadores
Acir Albino Dybas Junior – ADM 2011
Adriano Ortega Carvalho – ECO 2008
Alex Sandro Antunes – MBA (aluno)
Alexandre Ferraz de Oliveira – MBA (aluno)
Amanda Rodrigues Luhmann de Jesuz – ECO 2011
André da Silva Palocci – ECO 2003
Andre Luiz de Moura Albuquerque – ADM 2010
Andre Takeshi Fujii – ECO 2010
Andrea Martins Flores – CMM 2010
Andrea Monsó Antonio – ADM 2010
Ary Cera Zanetta Neto – ECO 2005*
Barbara Diniz Almeida – ADM 2008
Bruno Amorim Florencio Pereira – ADM 2007
Bruno Igel – ADM 2005
Bruno Oliveira Gonçalves – ADM 2007
Bruno Saliba Laguna – ADM 2010
Caio Gracco Rocha Carbone – ECO
Caio Saliba Laguna – ECO 2012
Clara Roorda – ECO 2008
Claudia Bruschi Martins – ECO 2010
Claudia Sayuri Fagliari – ADM (aluna)
Cynthia Michels – ECO 2012
Danilo Cesar Leite de Almeida – ADM 2006
Dirceu Delamuta Filho – ADM 2007
Eduardo Montenegro Dotta – LL.M. 2001
Elder Jascolka dos Santos – CBA 2012
Fábio José Santos – CBA 2013
Fabio Moreira Vernille – ECO 2007
Fábio Seabra de Paula – CFM (aluno)
Fabio Wrobel Zausner – ADM 2006
Felipe Afonso Ferreira Ribeiro do Val – CFM (aluno)
Felipe Trigo Osmo – ECO 2005
Felix Yen – ADM 2009
Fernanda Verroni Keidel – ADM 2007
Fernando Castro de Campos Roriz – ECO 2008
Fernando Dizero Senise – LL.M. (aluno)
Fernando Henrique Folchito Maglioni – ADM 2007
Fernando Kenji Muramoto – ADM 2005
Fernando Luis Abegao Neto – ADM 2006
Fernando Nicoli – ADM 2008
Flavia Cerruti – ADM 2008
Francisco Mendonça de Toledo Arruda – ADM 2006
Franco Rodrigues Resende Veludo – ADM 2007*
Frederico de Souza Queiroz Pascowitch – ADM 2005
Gabriel de Lima Ramos – ECO 2011
Gabriel Fongaro de Araujo Pereira – ECO 2010
Gisela Santos de Macedo – ADM 2005

Giuliano de Oliveira Mourao – MBA 2010
Guilherme Bockmann Ferreira – ADM 2007
Guilherme da Silva Palocci – ADM 2007
Guilherme Lopes Ferrari – ECO 2009
Guilherme Martinez Del Tedesco – ECO 2011
Gustavo de Paula Ribeiro – ECO 2009
Gustavo Goldenberg – ECO 2011
Henrique Cordeiro Mariano – MBA2008
Henry Abdo Nakad – ADM 2008
Ivan Akio Itocazo Soida – Mestrado 2011
João Marcelo de Aguirre Furlan – ADM 2003
João Moreira Salles – ECO 2003
Jonas Honchie Chen – ECO 2009
Jorge Hideo Tamae – MBA 2008
José Geraldo Setter Filho – MBA 2005
José Roberto Ermírio de Moraes Filho – ADM 2007*
Josedir Barreto – LL.M. (aluno)
Julia dos Santos Ribeiro – ECO (aluna)
Laís Yazbek de Oliveira e Silva – ADM 2008
Larissa Furletti Bomfim – ADM (aluna)
Larissa Matilde Salles Cunha Araium – ADM 2008
Leandro Omena Silva – ECO (aluno)
Leandro Paulussi – ADM 2003
Leonardo Laranjeira Gomes – MBA 2012
Livia Rizzi Razente – ADM 2008
Luciana Amorim da Silva Haddad – MBA (aluna)
Luciana Szente Fonseca – ADM 2011
Luis Rodolfo Cruz e Creuz – LL.M. 2004
Luiz Eduardo Rudge Leite – ADM (aluno)
Luiz Henrique Cordeiro Rustiguel – ADM 2004
Marcelo de Castro Ferreira Oliveira – ADM 2005
Marcelo Moreira Maluf Homsi – LL.M. (aluno)
Maria Angelica Martins Miranda – ADM 2007
Maria Carolina Dassie – ECO 2006
Maria Neiva Tajra – ADM (aluna)
Mariana de Campos Freire e Almeida – MBA (aluna)
Marina Kairalla Garcia – ADM 2005
Mateus Polking – ECO 2013
Mathias Pastor Wagner – ECO 2003
Mauricio Torres Pinto Bergamaschi – ADM 2006
Mauro Francisco de Andrade Filho – CFM 2012
Milton Giannelli Neto – ADM 2008
Murilo Furtado de Mendonça Junior – MBA 2004
Nathalia Cristina Sampaio Do Valle – ADM 2011
Paula Marcela Lima Perez – ADM 2010
Paulo Bertolucci Belliboni – ECO 2010
Paulo Eduardo Albano – ADM 2007

Pedro Henrique Braga Lobo – ADM 2006
Pedro Henrique Lemgruber Vilela – ADM 2005
Pedro Vieira Lima de Albuquerque – ECO 2009
Philippe Lemes Ribeiro – ECO 2009
Rafael Barbosa Santos Coelho – ADM 2007
Rafael Behar – ADM 2006
Raquel Erzinian de Camargo Moreira – ECO 2010
Rebeca Nicolas Pinheiro – ADM (aluna)
Ricardo Luiz Coelho Duarte – ECO 2010
Ricardo Ramos Pereira de Souza – ADM 2005
Ricardo Siniscalchi de Souza – MBA 1999
Roberta Beatriz Bolognesi Donato – ADM 2005
Roberta Bornia Romiti – ECO 2010
Roberto Tranchesi Zuccolo – ADM 2006
Rodolpho Rocha Ruiz – ADM 2005
Rodrigo Comim Canela – ADM 2011
Rodrigo Guedes Nunes – ECO 2008
Rodrigo Lemos da Silva Haenel – MBA 1996
Ronaldo Zecchin Torres – ADM 2008
Rogerio Chiari Trevisan – ECO 2009
Samer Souhail Ghosn – ADM 2008
Sidney Mendes de Souza – LL.M. (aluno)
Taís Novaes Silva – ADM 2011
Tatiana Der Haroutiounian – ADM 2011
Tatiana Milan – ADM 2003
Thiago Simões Maffra – ADM 2006
Valter Pujol Ortiz – MBA 1996
Vinícius Royo Rággio – ADM (aluno)
Werther Teixeira de Freitas Vervloet – ECO 2007

Empresas e
instituições doadoras

André Luis de Castro Moura Duarte
Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi
Andrea Minardi
Arthur Mizne *
Beatriz Ogura Hanashiro
Bruno Licht
Camila de Souza Queiroz Du Plessis
Carlos Rebouças Du Plessis
Clayton Cardozo da Silva
Cynthia de Souza Almeida Serva
Daniel Lucas Geraldeli
Eliete Bernal Arellano
Elisa Peres Novaki
Elubian de Moraes Sanchez
Fabio Pelicano Borges Vieira
Família Haddad *
Fernando Russo *
Gabriel Rocha Affonso Ferreira
Guilherme Martins
Guy Cliquet do Amaral Filho
Irineu Gustavo Nogueira Gianesi
Isabel Maria Sobrino Porto Rosas
Jean François Pinto Saghaard
José Alexandre Scheinkman
José Carlos Oyadomari
Lars Meyer Sanches
Luca Borroni
Lucia de Fátima Martins Guilhoto
Luciana Yeung
Luis Norberto Pascoal
Marcelo Hiroshi Nakagawa
Marcelo Stallone
Marcia Maria Nizzo de Moura
Marco Aurélio Lima de Queiroz
Maria Carolina Sanches da Costa
Michael Viriato Araújo
Priscila Borin de Oliveira Claro
Renata Martins Corrêa
Renice Aparecida Pombani
Ricardo José de Almeida
Roberto Haberfeld *
Rodrigo Lisboa Bonafé
Ronei Filgueiras Frigerio
Sean R White
Sérgio Giovanetti Lazzarini
Susan Lyons
Tatiana Beiragrande Ciorniavei
Tiago Fischer Ferreira

*Nosso especial agradecimento
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Professores homenageados na entrega dos prêmios

geração ee difusão
difusão
Geração
deconhecimento
conhecimento
de

Economista José Alexandre Scheinkman e Naercio Menezes Filho,
coordenador do Centro de Políticas Públicas (CPP), no seminário Produtividade e Competitividade

Prêmios de Excelência em Ensino e Pesquisa

Prêmio George Stigler

Prêmio Chafi Haddad

MBAs

Os alunos da Graduação e da PósGraduação que se formaram em
2013 foram convidados a indicar os
professores que mais contribuíram
para sua formação acadêmica,
humanística e profissional.

1º. lugar
Auro Honda
2º. lugar
Maurizio Mauro e Otto Nogami
Menção honrosa
João Luiz Mascolo

A premiação reconhece os melhores
trabalhos de pesquisa publicados
por professores do Insper, com base
na contribuição da publicação para o
avanço do conhecimento e relevância
para o meio acadêmico, organizações
e sociedade.

Graduação

LL.M.

1o. lugar
Fabio Orfali
2o. lugar
Artur Parente e Carlos Melo
Menção honrosa
Eduardo de Carvalho Andrade
e Sérgio Martins

1º. lugar
Kleber Zanchim
Menção honrosa
José Dutra Vieira Sobrinho

Pós-Graduação
Certificates
1º. lugar
Liao Yu Chieh
2º. lugar
Giancarlo Greco e Ricardo Mollo
Menção honrosa:
Luiz Fernando Turatti e Ricardo Serra

Mestrados
1º. lugar
Marco Lyrio
Menção honrosa
Regina Madalozzo

1º. lugar
Marcelo Rodrigues dos Santos
pelo artigo “The effect of social
security, health, demography and
technology on retirement”, publicado
na revista Review of Economic
Dynamics (Vol. 16, Issue 2, April 2013).
Este artigo foi escrito em coautoria
com Pedro Cavalcanti Ferreira.
2º. lugar
Adriana Bruscatto Bortoluzzo, Antonio
Zoratto Sanvicente e Sérgio Martins
pelo artigo “Inter-temporal CAPM: an
empirical test with Brazilian Market
Data”, publicado na Revista Brasileira de
Finanças (Vol. 11, no. 2, junho de2013).
Este artigo foi escrito em coautoria com
Octávio Portolano Machado.

Centros de pesquisa
Ao completar dez anos, o Centro de Pesquisas em Estratégia (CPE) recebeu um novo coordenador, o professor
Luiz Fernando Turatti, com a missão de estimular a produção de trabalhos acadêmicos aplicados e buscar novas
fontes de fomento para os projetos.
Com isso, o CPE refinou seu modelo de atuação, definindo quatro áreas temáticas para os projetos: estratégias de negócios em crescimento e aceleração;
práticas gerenciais para alta performance; inteligência
de mercado e estratégia competitiva; e estratégias em
setores regulados. Ainda em 2013, a unidade divulgou
a primeira edição da série de estudos Insper-Spectra,
parceria com a gestora de fundos Spectra Investments,
que vai analisar informações inéditas sobre o mercado
de Private Equity no Brasil.
Em seu primeiro ano de atuação, o Centro de Finanças
(CeFi) celebrou parceria com a MSCI Inc. para tornar disponíveis, dentro do campus, as ferramentas de gestão de
risco e portfólio desenvolvidas pela empresa.
Pelo CFA Society of Brazil, o professor Antonio Zoratto
Sanvicente, coordenador do CeFi, recebeu o título
de membro honorário como reconhecimento pela
contribuição à evolução e ao crescimento do mercado
brasileiro de capitais.

No âmbito do Finance Lab, unidade do CeFi dedicada à
realização de estudos empíricos pelos alunos, a equipe de
Graduação foi campeã da etapa nacional do CFA Institute Research Challenge, competição promovida pelo CFA
Institute, principal certificador de profissionais de investimentos. Orientados pelo professor advisor Michael Viriato,
os estudantes Davih Carvalho, Pedro Campos Carvalho,
Rafael Monnerat, Raymond Shayo e Victor Rocha de Assis
participaram da etapa das Américas, nos Estados Unidos.
O Centro de Políticas Públicas (CPP) recebeu o professor
Edward Glaeser, da Universidade de Harvard, no seminário
Administrando uma Megacidade: São Paulo no Século
XXI, que debateu os principais desafios da capital paulista:
educação, transporte e segurança pública. O evento contou com a presença do Prefeito de São Paulo, Fernando
Haddad. O 3º. Fórum Insper de Políticas Públicas divulgou
os resultados sobre pesquisa de vitimização na cidade de
São Paulo, com os dados de 2013 e a comparação com os
levantamentos realizados em 2003 e 2008.
Os Centros de Pesquisa também se aproximaram dos
alunos da Graduação em 2013, com projetos de Iniciação
Científica. As três bolsas financiadas pelo Insper foram
concedidas a trabalhos relacionados às temáticas dos
Centros, duas para pesquisas associadas ao CPP e a terceira para projeto ligado ao CeFi.
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Produção Acadêmica
do Corpo Docente – 2013
Periódicos internacionais
“The Determinants of Ownership Structure:
Evidence from Brazilian Agricultural Cooperatives”
Agribusiness

DOCENTE

TÍTULO DO ARTIGO e Periódico

Fabio Ribas Chaddad

Adrian Kemmer Cernev

“Mobile Payments in Brazil: how to make it happen?”
The European Financial Review

Gustavo Henrique de Araujo Pereira

“A regression model for special proportions”
Statistical Modelling

Adriana Bruscato Bortoluzzo

“Effect of Enthesitis on 1505 Brazilian Patients with Spondyloarthritis”
Journal of Rheumatology

Hedibert Freitas Lopes

“Sequential parameter learning and filtering in structured
autoregressive state-space models”
Statistics and Computing (Online)

Adriana Bruscato Bortoluzzo

“Impact of Trade Credit on Firm inventory Investment during Financial Crisis”
Emerging Markets Finance & Trade

Jose Carlos Tiomatsu Oyadomari

“Criação de conhecimento em práticas de controle gerencial:
análise dos estudos internacionais”
Advances in Scientific and Applied Accounting

José Heleno Faro

“Cobb-Douglas preferences under uncertainty”
Economic Theory

José Luiz Rossi Junior

“An analysis of nonlinearity of the Brazilian Central Bank reaction function”
Applied Financial Economics (online)

José Luiz Rossi Junior

“Hedging, Selective Hedging, or Speculation? Evidence of the use of derivatives by
Brazilian firms during the financial crisis”
Journal of Multinational Financial Management

Lucia de Fatima Martins Guilhoto

“An identity approach to prosumption - A case of bacalhau prosumption in Brazil”
Qualitative Market Research Journal

Marcelo Leite de Moura e Silva

“Taylor Rules and Exchange Rate Predictability in Emerging Economies”
Journal of International Money and Finance

Andrea Maria Accioly Fonseca
Minardi

“Performances of Brazilian IPOs Backed by Private Equity”
Journal of Business Research

Antonio Zoratto Sanvicente

“Quality of Corporate Governance and the Cost of Equity in Brazil”
Journal of Applied Corporate Finance

Carla Sofia Dias Moreira Ramos

“(Re)Organising for Interaction within Innovation Networks: An Exploratory
Study in the Public Sector”
IMP Journal

Carla Sofia Dias Moreira Ramos

“Análise de processos e modelos coexistentes de Open-Innovation:
O caso Galp Energia”
Revista Portuguesa de Marketing (Porto)

Carla Sofia Dias Moreira Ramos

“Business service networks and their process of emergence:
The case of the Health Cluster Portugal”
Industrial Marketing Management

Carla Sofia Dias Moreira Ramos

“Network dynamics in the UK pharmaceutical network A network-as-practice perspective”
Industrial Marketing Management

Marcelo Rodrigues dos Santos

“The Effect of Social Security, Health, Demography and Technology
on Retirement Behavior”
Review of Economic Dynamics

Danny Pimentel Claro
Priscila Borin de Oliveira Claro
Silvio Abrahão Laban Neto

“Sustainability drivers in food retail”
Journal of Retailing and Consumer Services

Marco Antonio Leonel Caetano

“A constraint satisfaction method applied to the problem of controlling
the CO2 emission in the Legal Brazilian Amazon”
Physica A

Fabio Ribas Chaddad

“Control Rights, Governance, and the Costs of Ownership in Agricultural Cooperatives”
Agribusiness (New York, N.Y. Print)

Rodrigo Menon Simões Moita

“Political Price Cycles In Regulated Industries: Theory And Evidence”
American Economic Journal: Economic Policy

Fabio Ribas Chaddad

“Sources of Firm Performance Differences in the US Food Economy”
Journal of Agricultural Economics

Sérgio Giovanetti Lazzarini

“Private Entrepreneurs In Public Services: A Longitudinal Examination
Of Outsourcing And Statization Of Prisons”
Strategic Entrepreneurship Journal
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Periódicos nacionais
DOCENTE

TÍTULO DO ARTIGO e PERIÓDICO

George Paulus Pereira Dias

“Estilos de aprendizagem Felder-Silverman e o aprendizado com jogos de empresa”
RAE (Impresso)

Guilherme Fowler de Avila Monteiro

“Economic Governance of Property Rights: A Comparative Analysis
on the Collection of Royalties in Genetically Modified Soybean Seeds”
Revista de Economia e Sociologia Rural (Impresso)

Guilherme Fowler de Avila Monteiro

“Framing sustainability in agro food chains: from mysticism to actual practice”
Revista de Economia e Administração (Impresso)

Adriana Bruscato Bortoluzzo

“Allocation of Foreign Direct Investment Across Brazilian States”
Estudos Econômicos

Adriana Bruscato Bortoluzzo

“Impacto da Estrutura de Propriedade e do Nível de Governança Corporativa no
Ajuste Parcial de Preços em um Ipo”
Revista de Economia e Administração (Impresso)

Adriana Bruscato Bortoluzzo

“Inter-temporal CAPM: An Empirical Test with Brazilian Market Data”
Revista Brasileira de Finanças

André Luis de Castro Moura Duarte

“Incerteza na Cadeia de Exportação de Açúcar”
Pretexto (Belo Horizonte. Impresso)

Guilherme Fowler de Avila Monteiro

“Should I go to court? An assessment on the role of the Judiciary
in disputes between cattle raisers and meatpackers in Brazil”
Revista de Administração (FEA-USP)

Andrea Maria Accioly Fonseca
Minardi

“The Impact of Credit Rating Changes in Latin American Stock Markets”
BAR. Brazilian Administration Review

Hsia Hua Sheng

“Desafio para a produção agrícola”
Agroanalysis (FGV)

Antonio Zoratto Sanvicente

“Inter-temporal CAPM: an empirical test with Brazilian market data”
Revista Brasileira de Finanças

Hsia Hua Sheng

“O Impacto da Liquidez nos Retornos Esperados das Debêntures Brasileiras”
Revista de Administração (FEA-USP)

Carlos Alberto Furtado de Melo

“Dilma: do desafio histórico à tecnocracia”
Interesse Nacional

Hsia Hua Sheng

“Organização da Fazenda familiar”
Agroanalysis (FGV)

Charles Kirschbaum

“Conflito e Improvisação por design: a metáfora do Repente”
Organizações & Sociedade (Impresso)

Humberto Dantas de Mizuca

“Cultura, arte e teatro: quando a política ocupa o palco”
Revista A(L)BERTO

Charles Kirschbaum

“Decisões entre quali e quanti sob a perspectiva de mecanismos causais”
Revista Brasileira de Ciências Sociais (Impresso)

Humberto Dantas de Mizuca

Charles Kirschbaum

“Downloads legais versus ilegais: como aumentar a legalidade no consumo de música?”
READ – Revista de Administração da EA/UFRGS

“Eleições municipais 2012 e o padrão de coligação
entre os partidos para a disputa de prefeituras”
Cadernos ADENAUER (São Paulo)

Ilan Avrichir

Charles Kirschbaum

“How do institutions and organizations matter?
Bridging levels and orientations in institutional research”
Revista de Economia e Administração (Impresso)

“A prática da replicação em pesquisa do tipo survey em Administração de Empresas”
Revista ANGRAD

José Carlos Augusto Luxo

“Estudo Comparativo dos Custos Operacionais e Tributários da Securitização e dos FIDCs”
Revista de Finanças Aplicadas

“Impacto do Marketing de Relacionamento sobre a Recomendação:
Evidência do Varejo de Materiais de Construção Brasileiro”
Revista Brasileira de Marketing

José Carlos Tiomatsu Oyadomari

“Fatores indutores de inovação e manutenção de práticas de controle gerencial:
um estudo exploratório”
Revista Universo Contábil

Danny Pimentel Claro

“The enhancing impact of friendship networks on sales managers performance”
BAR. Brazilian Administration Review

José Carlos Tiomatsu Oyadomari

“Relacionamentos entre controle gerencial, aprendizagem organizacional e decisões”
Revista Contemporânea de Contabilidade (UFSC)

Eduardo Correia de Souza

“FDI, licensing, e crescimento da produtividade total de fatores”
Revista Brasileira de Economia (Impresso)

José Luiz Rossi Junior

Fabio Ribas Chaddad

“Conduits Of Innovation Or Imitation?
Assessing The Effect Of Alliances On The Persistence Of Profits In U.S. firms”
BAR. Brazilian Administration Review

“Swap, Futuro e Opções:
Impacto do Uso de Instrumentos Derivativos sobre o Valor das Firmas Brasileiras”
RAM - Revista de Administração Mackenzie

Leonardo Pagano
Ricardo Humberto Rocha

“Covered Bonds: uma alternativa viável?”
Revista Brasileira de Casos de Ensino em Administração

Fernando Ribeiro Leite Neto

“Friedman, monetarismo e keynesianismo: um itinerário pela história
do pensamento econômico em meados do Século XX”
Revista de Economia Mackenzie (Impresso)

Luiz Ferraz de Mesquita

“Estruturas de governança interna e a capacidade de inovação
em pequenas firmas brasileiras de torrefação e moagem de café”
Revista de Administração da Universidade de São Paulo (RAUSP)

Fernando Ribeiro Leite Neto

“Poder Executivo, Legislativo e estabilidade democrática: um survey dos estudos empíricos”
Cadernos da Escola do Legislativo

Marco Tulio Pereira Lyrio

“Previsão dos preços de commodities por meio das taxas de câmbio”
Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso)

Danny Pimentel Claro
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Naercio Aquino Menezes Filho

“Mensalidade escolar, background familiar e os resultados
do exame nacional do ensino médio (ENEM)”
Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro)

Priscila Borin de Oliveira Claro

“The enhancing impact of friendship networks on sales managers performance”
BAR. Brazilian Administration Review

Rinaldo Artes

“Spatial Correlation of Corporate Defaults”
Tecnologia de Crédito (Serasa-Experian)

Sérgio Giovanetti Lazzarini

“Conduits of Innovation or Imitation?
Assessing the Effect of Alliances on the Persistence of Profits in U.S. Firms”
BAR. Brazilian Administration Review

Sérgio Giovanetti Lazzarini

“How do institutions and organizations matter?
Bridging levels and orientations in institutional research”
Revista de Economia e Administração (Impresso)

Sérgio Ricardo Martins

“Inter-temporal CAPM: An Empirical Test with Brazilian Market Data”
Revista Brasileira de Finanças

Silvio Abrahão Laban Neto

“The Enhancing Impact of Friendship Networks on Sales Managers”
Brazilian Adminitration Review

Vivian Iara Strehlau

“Influência de estilos de vida associados a hábitos alimentares
no consumo de pratos prontos: estudo comparativo entre São Paulo e Roma”
Revista Brasileira de Gestão de Negócios

Vivian Iara Strehlau

“Proposta de Segmentação para Usuárias de Bolsas de Marcas de Luxo Falsificadas”
MKT: Revista Brasileira de Pesquisas de Marketing, Opinião e Mídia

Capítulos de livro
DOCENTE

TÍTULO e OBRA, EDITORA

Antonio Zoratto Sanvicente

“Mercado à Vista e Mercado Futuro de Índice Bovespa:
Análise da Contribuição do Mercado Futuro em Termos de Eficiência Social”
Estudos Avançados de Direito Empresarial: Contratos Direito Societário e Bancário,
Campus Jurídico

Carla Sofia Dias Moreira Ramos

“How Do Managers See It? Capturing Practitioner Theories Via Network Pictures”
Advances in Business Marketing and Purchasing, Emerald Group Publishing

Fabio Matuoka Mizumoto

“Strategy in family businesses: the analysis of human capita and social capital”
Handbook of Research on Family Business, Edward Elgar Publishing

Fábio Soares de Melo

“ICMS. Crédito Outorgado. Tomate In Natura e Polpa de Tomate”
Aspectos Polêmicos do Agronegócio. Uma Visão Através do Contencioso,
Editora Castro Lopes

Hedibert Freitas Lopes

“Online Bayesian learning in dynamic models:
an illustrative introduction to particle methods”
Bayesian Theory and Applications, Oxford University Press

Humberto Dantas de Mizuca

“Avaliando mandatos parlamentares - debates e critérios”
De olho no Legislativo: um método para acompanhar mandatos parlamentares,
Fundação Konrad Adenauer

Humberto Dantas de Mizuca

“O projeto e nossos desafios”
De olho no Legislativo: um método para acompanhar mandatos parlamentares,
Fundação Konrad Adenauer

Humberto Dantas de Mizuca

“O sistema operacional para avaliação”
De olho no Legislativo: um método para acompanhar mandatos parlamentares,
Fundação Konrad Adenauer

Lars Meyer Sanches

“Metodologia de implementação de um processo de planejamento da demanda”
Inovação em Logísitca, LALT/UNICAMP e Nanquim1000

Lars Meyer Sanches

“Resenha: Projetos de melhoria para a formação do novo profissional em Logística”
Inovação em Logística, LALT/UNICAMP e Nanquim1000

Leonidas Sandoval Junior

“Correlation and network structure of international financial markets in times of crisis”
Financial Crises: Identification, Forecasting and Effects on Transition Economies,
Nova Science Pub Inc

Leonidas Sandoval Junior

“The position of emerging stock markets in a global network of stocks”
Emerging Markets and the Global Economy: A Handbook, Academic Press

Luciana Yeung Luk Tai

“Direito, economia e empirismo”
Direito e Economia em Dois Mundos - Doutrina jurídica e pesquisa empírica, Editora FGV

Mara Suzana Behlau

“Speech Language Pathology and the Voice Specialist in Brazil: An Overview”
International Perspectives on Voice Disorders, Multilingual Matters

Mara Suzana Behlau

“Using a Semi-Occluded Vocal Tract Combined Rigid
and Flexible Straw Phonation Sequence”
Exercises for Voice Therapy, Plural Publishing

Mara Suzana Behlau

“Hand-Over-Mouth”
Exercises for Voice Therapy, Plural Publishing

Marcos Rodrigues de Lara

“Gênese da pesquisa, os primeiros passos e a redefinilção do instrumento”
Reflexões sobre práticas docentes de qualidade no ensino superior, Editora CRV

Sérgio Giovanetti Lazzarini

“Commodities no Brasil: Maldição ou Bênção?”
O Futuro da Indústria no Brasil, Civilização Brasileira
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Livros
DOCENTE

TÍTULO e EDITORA

André Antunes Soares de Camargo

“Transações entre partes relacionadas - um desafio regulatório complexo e multidisciplinar”
Almedina

Fabiano Del Masso

“Direito Econômico Esquematizado”
Método

Humberto Dantas de Mizuca

“De olho no Legislativo: um método para acompanhar mandatos parlamentares”
Fundação Konrad Adenauer

Humberto Dantas de Mizuca

“O jovem e seu projeto de vida”
Ação Comunitária

Marco Antonio Leonel Caetano

“Mudanças Abruptas no Mercado Financeiro - Modelos, Métodos e Previsões”
Érica

Evolução da produção acadêmica

Artigos internacionais
Artigos nacionais
Livros capítulos

32

Livros

25
20
20

19

31

43

29
15

18

12

4

1

3

9

5

2010

2011

2012

2013

Trabalhos em anais de eventos
Foram publicados 22 artigos ou resumos em anais de congressos nacionais e 28 em anais de congressos internacionais.

O diálogo e a disseminação de
conhecimento como processo
de transformação
O conhecimento se desenvolve quando ideias estabelecidas são discutidas e mesmo contestadas. Em 2013,
recebemos centenas de pessoas para debater temas
da atualidade e resultados de pesquisas sobre economia, política, gestão, empreendedorismo e mercado de
trabalho, entre outros.
Em vista da repercussão sobre as manifestações ocorridas em todo o país no ano passado, o evento #Mobilizações – a sociedade vai às ruas reuniu o professor
e cientista político Carlos Melo, os alumni Plinio Ribeiro
e Caio Tendolini, e os alunos Samuel Veloso e Mauricio
Schwartsman. Eles discutiram os aspectos que motivaram
esse movimento, como a ineficiência e os custos dos serviços públicos, os gastos do Governo em grandes eventos
esportivos, a corrupção e a fraca legitimidade política dos
principais partidos no poder.

O jornal britânico Financial Times destacou o espírito
empreendedor da Instituição e de seu fundador, Claudio
Haddad. A reportagem avalia a importância de iniciativas
inovadoras para dinamizar nossa economia.
A revista Exame publicou uma reportagem sobre os futuros cursos de Graduação em Engenharia, destacando a
formação empreendedora e a capacidade de gestão que
os programas contemplam.
O Programa Resolução Eficaz de Problemas (REP), disciplina prática do curso de Graduação na qual os alunos
propõem soluções para problemas reais de empresas, foi
destaque no programa Mundo SA, do canal Globo News.

No evento Inovação no Ensino de Engenharia, avaliamos o
modelo atual de ensino, debatendo a abrangência restrita dos currículos voltados essencialmente à dimensão
técnica do curso, em detrimento da formação humana e
das habilidades interpessoais. Richard Miller, presidente
do Olin College of Engineering, instituição que firmou um
acordo com o Insper para o desenvolvimento de cursos de
engenharia, apresentou as inovações de sua instituição no
contexto dos Estados Unidos.
No seminário Produtividade e Competitividade, o economista José Alexandre Scheinkman, integrante da Comissão
Externa de Avaliação (CEA), pesquisadores da Escola e
especialistas do mercado discutiram os entraves para o
crescimento da economia brasileira e as lições do agribusiness, exemplo de setor competitivo do país.
Nossos porta-vozes também levaram o conhecimento à
sociedade e estimularam a reflexão por meio da imprensa. Em 2013, esses representantes estiveram presentes
em mais de 4.300 matérias na mídia nacional e em 54 na
imprensa internacional.
Sérgio Lazzarini, diretor acadêmico da Pós-Graduação
Stricto Sensu, foi entrevistado pela revista Veja e analisou
as intervenções do Governo na economia brasileira.

Quando surge uma nova
crise, a reação é sempre
aumentar a presença
do Estado na economia,
quando a reação deveria
ser em sentido contrário
Sérgio Lazzarini, Diretor Acadêmico
de Pós-Graduação Stricto Sensu, em
entrevista à revista Veja
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O Insper nasceu inspirado no modelo das
melhores universidades privadas do mundo
Em 2014, o Insper celebra dez anos de atuação como instituição sem fins lucrativos e, nesse período, as atividades de ensino e pesquisa evoluíram muito.
Inovações nos programas e na operação são constantes, três cursos de Engenharia serão lançados em 2015, novos Centros de Pesquisa estão na pauta e a
Comunidade Alumni já conta com mais de 10 mil alunos graduados. Desde a
doação em 2004, que deu origem a instituição sem fins lucrativos, muito tem
sido feito para que a Escola mantenha sua trajetória de excelência.
Nesses primeiros 10 anos, a Instituição ampliou a oferta de programas na PósGraduação e Educação Executiva e atualmente contempla as mais diversas vertentes de negócios e economia. Contando com recurso de doações, os cursos
de Graduação ganharam um Programa de Bolsas, firmando o compromisso de
oferecer oportunidades para jovens talentosos sem recursos financeiros. O corpo docente integrou professores com dedicação integral e Centros de Pesquisa
foram criados, consolidando a participação da Escola em debates relevantes e
na produção de pesquisas acadêmicas. Um novo campus, com 10 mil m2 de área
útil, foi inaugurado em 2006, oferecendo uma infraestrutura propícia a atividades
educacionais. Em 2013, esse campus foi expandido (18 mil m2), ampliando o
número de salas de aula, a Biblioteca Telles e os espaços de convivência.

Em 2014, o Insper
celebra dez anos
de atuação como
Instituição sem fins
lucrativos

Em maio de 2009, a Instituição mudou sua marca para Insper, garantindo uma
identidade inconfundível ao projeto, ao diferenciar-se das instituições homônimas. No ano seguinte, o Insper recebeu a mais importante certificação internacional de escolas de negócios, concedida pela AACSB International. A Escola
também é certificada pela Association of MBAs, autoridade internacional que
avalia programas de MBA. Somam-se ainda mais de 40 acordos internacionais com instituições de ensino, contemplando o desenvolvimento de cursos,
programas de intercâmbio, pesquisa entre outras iniciativas.

2013

Comunidade Alumni alcança 10 mil
alunos graduados e o campus é
expandido em oito mil m2

2012

Celebração de 10 anos de
formatura da 1ª. turma de
alunos da Graduação e 25 anos
da 1ª. turma de MBA

2009

Mudança da marca para Insper

2007

Instituição é certificada pela Association of
MBAs (AMBA) e programas de Educação
Executiva são contemplados pelo Ranking
Financial Times pela primeira vez

2006

Inauguração do novo campus na Vila Olímpia,
formação do Conselho Deliberativo e da
Comissão Externa de Avaliação (CEA)

Origem do Insper como instituição sem fins lucrativos
A Instituição oferecia cursos de MBA em São Paulo desde 1987, mas foi com
o ingresso do atual Presidente, Claudio Haddad, em 1999, que a Escola deu
início a sua trajetória inovadora. Nessa ocasião, em conjunto com um grupo de
sócios, foram adquiridas as atividades educacionais do Instituto Brasileiro de
Mercado de Capitais (IBMEC), compreendendo as unidades do Rio de Janeiro,
Belo Horizonte e São Paulo.
A chegada de Claudio Haddad deu início a um processo de transformação na
Instituição com a criação dos primeiros cursos de Graduação − Administração e Economia em São Paulo. Diferentemente das instituições que havia na
época, a nova Faculdade nasceu sem divisão em departamentos, integrando
essas duas áreas de conhecimento. A Escola também foi pioneira ao adotar
uma grade curricular em período integral nos primeiros três anos dos cursos,
os estágios de longa duração seriam realizados no quarto e último ano, após o
período dedicado à experiência acadêmica.
Em 2004, a partir de uma reorganização societária, Claudio Haddad e sócios
mais próximos assumiram o controle do grupo e, com o apoio das respectivas famílias, decidiram doar a unidade de São Paulo a um instituto independente e sem fins lucrativos.

2010

Insper recebe a mais importante
certificação de escolas de negócios no
mundo: AACSB International

2004

IBMEC São Paulo se torna independente do
IBMEC Educacional S.A. e sem fins lucrativos

1999
Criação do IBMEC Educacional S.A., com a
compra das atividades educacionais do IBMEC

1987
Início das atividades em São Paulo,
com a criação do MBA em Finanças

1970
Constituição do IBMEC (Instituto
Brasileiro de Mercado de Capitais)
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Indicadores
INDICADORES FINANCEIROS
em milhares de reais 1

2011

2012

2013

receitas brutas

96.893

116.877

125.985

custos e despesas diretas

35.630

42.975

47.456

margem operacional

54.074

68.173

72.970

despesas indiretas

14.621

16.163

18.962

despesas gerais e institucionais

31.154

32.868

40.699

superávit final

17.710

22.496

17.985

59.450

57.564

60.169

1.145

893

1.393

28.514

27.577

13.287

878

576

1.080

doações - outras

10.690

5.668

18.520

doações - total

11.568

6.244

19.600

posição de caixa (ao final do período)
fundo de bolsas (saldo ao final do período)
investimentos - total
doações - fundo de bolsas

GRADUAÇÃO
RELAÇÃO CANDIDATO VAGA
VESTIBULAR – 1O SEMESTRE DO ANO

Visão Gerencial, desconsiderando ajustes contábeis

INVESTIMENTOS
em milhares de reais1

2011

2012

2013

biblioteca: acervo e base de dados

496

652

179

79

64

27

26.147

25.173

11.341

2.290

2.270

1.765

desenvolvimento de estudos de casos
infraestrutura2
tecnologia3

Investimento econômico, desconsiderando classificação contábil.
Infraestrutura (mobiliário, mão de obra para a expansão do atual campus e expansão geofráfica para a construção do prédio do curso de engenharia)
3
Tecnologia (aquisição de softwares e sistemas, entre eles o Blackboard)
1

VAGAS1

ADMINISTRAÇÃO

INSCRITOS

VAGAS1

ECONOMIA

2011

1.136

150

7,6

464

75

6,2

2012

1.077

150

7,2

513

75

6,8

2013

1056

150

7,0

487

75

6,5

VESTIBULAR – 2O SEMESTRE DO ANO

1
1

INSCRITOS

INSCRITOS

VAGAS1

ADMINISTRAÇÃO

INSCRITOS

VAGAS1

ECONOMIA

2011

622

150

4,1

207

75

2,8

2012

544

150

3,6

216

75

2,9

2013

608

150

4,1

207

75

2,8

A partir do 2o semestre de 2010, o número total de vagas no vestibular da graduação foi acrescido em 50% (vagas de administração 150 e vagas de economia 75)

CERTIFICATES

2011

2012

2013

VARIAÇÃO %

n° total de inscrições

1.418

1.632

1.597

-2%

nº total de candidatos (inscrições completas)

1.032

1.074

1.286

20%

nº de candidatos aprovados

548

589

671

14%

nº de alunos matriculados

487

532

582

9%

retenção (matriculados/aprovados)

89%

90%

87%

-4%

MBAs

2011

2012

2013

VARIAÇÃO %

n° total de inscrições

1.670

1.725

1.669

-3%

nº total de candidatos (inscrições completas)

1.035

1.031

1.207

17%

nº de candidatos aprovados

501

485

491

1%

nº de alunos matriculados

424

441

441

0%

retenção (matriculados/aprovados)

85%

91%

90%

-1%

2

RECEITAS POR PROGRAMAS
em milhares de reais1

%

2011

%

2012

%

2013

graduação

45%

43.221

44%

50.943

45%

56.268

pós-graduação lato sensu

38%

36.898

36%

42.365

36%

45.191

3%

3.021

3%

3.812

3%

4.211

14%

13.753

17%

19.757

16%

20.316

pós-graduação stricto sensu
educação executiva
1

Visão Gerencial, desconsiderando ajustes contábeis
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LL.M. - Master of Laws

2011

2012

2013

Variação %

n° total de inscrições

696

1.102

1.044

-5%

nº total de candidatos (inscrições completas)

493

593

762

28%

nº de candidatos aprovados

269

284

259

-9%

nº de alunos matriculados

251

241

217

-10%

retenção (matriculados/aprovados)

93%

85%

84%

-1%

Pós-Graduação Lato Sensu Total

2011

2012

2013

Variação %

n° total de inscrições

3.784

4.459

4.310

-3%

nº total de candidatos (inscrições completas)

2.560

2.698

3.255

21%

nº de candidatos aprovados

1.318

1.358

1.421

nº de alunos matriculados

1.162

1.214

retenção (matriculados/aprovados)

94%

Mestrado Profissional
em Administração

Mestrado Profissional
em Economia

2011

2012

2013

Variação %

n° total de inscrições

226

331

205

-38%

nº total de candidatos (inscrições completas)

128

157

142

-10%

nº de candidatos aprovados

43

52

54

4%

nº de alunos matriculados

42

50

49

-2%

98%

96%

91%

-6%

retenção (matriculados/aprovados)

Educação Executiva - Programas Abertos
e de curta e média duração

2011

2012

2013

5%

total de candidatos

1.157

1.382

2.514

1.240

2%

total de alunos

568

652

1.327

89%

87%

-2%

2011

2012

2013

Variação %

Educação Executiva - Programas Customizados

2011

2012

2013

n° total de inscrições

222

186

371

99%

nº de clientes atendidos

25

26

31

nº total de candidatos (inscrições completas)

162

131

269

105%

programas realizados

96

96

99

nº de candidatos aprovados

44

37

71

92%

nº de alunos atendidos

2.083

2.662

2.220

nº de alunos matriculados

32

32

34

6%

horas ministradas

6.040

5.461

5.910

73%

86%

48%

-45%

retenção (matriculados/aprovados)

| carta do presidente | governança | programas de ensino | corpo docente | relacionamento com o mercado | empreendedorismo | vivência internacional | expansão do campus |
Relatório Anual 2013

| programa de bolsas | comunidade alumni | fundo de bolsas | prêmios | centros de pesquisa | produção acadêmica | eventos | trajetória | indicadores | balanço | programas |

Demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2013 e 2012
Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras
Aos
Conselheiros do Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa
São Paulo – SP
Examinamos as demonstrações financeiras do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa (“Instituto”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do
resultado e do resultado abrangente, 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 financeiras
A administração do Instituto é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras
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 financeiras 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 financeiras. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 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 financeiras do Instituto 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 do Instituto. 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 financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Insper Instituto de
Ensino e Pesquisa em 31 de dezembro de 2013, 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.

São Paulo, 20 de março de 2014

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/0-6

Marcos Antonio Boscolo
Contador CRC 1SP198789/0-0
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Demonstrações do resultado dos exercícios
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012
em milhares de reais

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2013 e 2012
em milhares de Reais
Ativo

Nota

2012

2013

Caixas e equivalentes de caixa

4

66.652

57.320

Contas a receber de alunos

5

11.119

9.667

Bolsas restituíveis

6

373

856

Outras contas a receber

859

1.328

Despesas antecipadas

290

252

79.293

69.423

Circulante

Nota

2013

2012

Receitas operacionais

14

117.245

112.099

Custos de mão-de-obra de ensino e diretos

15

(81.262)

(70.696)

Superávit bruto

35.983

Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas

16

(27.362)

(22.919)

(4.883)

(3.221)

1.505

(3.728)

17

20,498

7.133

Depreciação

Não circulante - Realizável a longo prazo
Aplicações financeiras

41.403

Despesa com devedores duvidosos

-

5.041

7.312

6.314

27

-

105.570

80.680

Intangível

2.227

3.069

Receitas financeiras

18

7.211

5.998

Diferido

3.303

3.637

Despesas financeiras

18

(243)

(263)

118.439

98.741

197.732

168.164

6.968

5.735

Notas

2012

2013

32.709

24.403

Fornecedores

8

4.087

5.677

Salários, férias e encargos sociais a pagar

9

6.784

6.215

1.200

1.688

4.276

7.404

498

522

1.762

414

18.607

21.920

220

48

27

27

13.658

13.658

165.220

132.511

178.905

146.196

197.732

168.164

Bolsas restituíveis

6

Outras contas a receber
Imobilizado

Passivo

7

Circulante

Provisão para prêmio a funcionário
Serviços faturados não
prestados - receita diferida

10

Impostos a recolher
Outras contas a pagar
Não circulante
Provisão para contingências

11

Patrimônio Líquido

12

Patrimônio Social
Reserva estatutária
Superávits acumulados

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

Receitas financeiras líquidas
Resultado do exercício
Demonstrações de resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012
em milhares de reais
2013

2012

Superávit do exercício

32.709

24.403

Resultado abrangente total

32.709

24.403

Demonstração da mutação do pratrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012
em milhares de Reais

Saldos em 01 de janeiro de 2012
Superávit do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2013
Superávit do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2013

Capital
Social

Reserva
estatutaria

Superávits
acumulados

Total

27

13,658

108,108

121,793

-

-

24,403

24,403

27

13,658

132,511

146,196

-

-

32,709

32,709

27

13,658

165,220

178,905
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Notas explicativas às demonstrações financeiras

Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012
em milhares de Reais

em milhares de reais
2013

2012

32,709

24,403

4,883

3,221

Valor residual das baixas de imobilizado

(27)

-

Provisão para contigência

172

(18)

(1,505)

3,728

36,232

31,352

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Resultado do exercício
Ajustes por:
Depreciação e amortização

Provisão para crédito de liquidação duvidosa

(Aumento) / redução em ativos
Aplicações financeiras longo prazo

5,041

(392)

Contas a receber e bolsas

(461)

(3,287)

430

2,087

Outras contas a receber
Aumento / (redução) em passivos
Fornecedores

(1,590)

453

81

1,847

1,296

(64)

Serviços a faturar

(3,128)

(3,922)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

37,901

28,056

Salários, férias e prêmios a pagar
Outras contas a pagar

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado e intagível

(28,569)

(27,682)

Caixa líquido usado nas atividades de investimento

(28,569)

(27,682)

9,332

374

No início do exercício

57,320

56,946

No fim do exercício

66,652

57,320

9,332

374

Aumento do caixa e equivalentes de caixa
Demonstração de variação do caixa e equivalentes de caixa

Aumento do caixa e equivalentes de caixa

1. Contexto operacional
O Insper é uma associação civil, sem fins lucrativos, que tem por objetivo a educação e geração de
conhecimento nas áreas de administração, economia, direito e engenharia, explorando suas complementaridades para agregar valor às organizações e à sociedade.
Tendo sido constituído inicialmente sob a denominação de Instituto Fiesole em 20 de outubro de 2003,
teve sua denominação alterada para Instituto Veris em 1º de abril de 2004, sucedeu as operações da
filial São Paulo do Ibmec Educacional S.A, quando recebeu, sob forma de doação, o acervo líquido apurado conforme laudo de avaliação.
Em 2009, a Escola mudou sua razão social e seu nome para Insper Instituto de Ensino e Pesquisa,
mantendo-se uma instituição sem fins lucrativos.
Dentre as principais atividades educacionais desenvolvidas destacam-se os cursos de graduação, de
pós-graduação e de educação executiva. Entre as atividades de pesquisa, de geração e disseminação
de conhecimento, destacam-se o Centro de Políticas Públicas (CPP), o Centro de Pesquisas em Estratégica (CPE), o Centro de Finanças (CeFi) e o Centro de Empreendedorismo (Cempi). A Instituição
conta com um campus universitário, na Rua Quatá, 300, no bairro da Vila Olímpia em São Paulo, SP.
Ao longo desses anos, o Insper tem buscado os mais altos padrões de governança e de qualidade nas suas atividades. O Insper é certificado pela AACSB, The Association to Advance Collegiate
Schools of Business, desde 2010, sendo uma das duas instituições brasileiras acreditadas por essa
associação, a principal certificadora de escolas de negócios no mundo. A Escola também possui a
certificação AMBA (The Association of MBAs), conferida aos nossos programas de MBA.
Em 2013 o Insper expandiu sua área útil total em mais de 9.600 m2, com a celebração de contrato de aluguel, totalizando mais de 20.000 m2 de área útil total, tornando-se locatário exclusivo do imóvel. Desta
ampliação, sete novas salas de aula já entraram em operação no mês de agosto para atender a demanda
dos cursos. Para o primeiro semestre de 2014, estão previstas mais 15 novas salas e laboratórios.
Em outubro de 2013, o Insper solicitou ao Ministério da Justiça, a Certificação de Entidade de Utilidade
Pública Federal. Esta certificação confere prestígio e credibilidade, na medida que pode ser considerada prova do reconhecimento oficial dos serviços prestados pela entidade a sociedade. No encerramento deste exercício, o pedido estava em sua fase inicial (avaliação técnica-operacional) aguardando
o encaminhamento para a segunda instância.
O Instituto está imune da tributação do imposto de renda e da contribuição social, de acordo com a
Constituição Federal e de acordo com a Lei nº 9.532/97, que estabelece no seu art. 15, que o Instituto
deverá reunir as seguintes condições, cumulativamente, para fazer jus a essa isenção:
(a) Não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
(b) Aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais;
(c) Manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que
assegurem a respectiva exatidão;
(d) Conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que
comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, assim como, a realização de quaisquer
outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e
(e) Apresentar, anualmente, a declaração de rendimentos.

Atendendo a formação estatutária de entidade sem fins lucrativos, todos os recursos gerados pelo
Insper são aplicados no seu objeto social de ensino e educação.
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2. Base de preparação
a. Declaração de conformidade (com relação às normas do CPC)
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil.
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 19 de março de 2014.
b. Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção pelos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado.
c. Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional do Instituto.
Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.
d. Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas
contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer
exercícios futuros afetados.
As informações sobre incertezas de premissas e estimativas que possuam um risco significativo
de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos
referentes às políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos
nas demonstrações financeiras estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
•• Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 2.h);
•• Determinação do ajuste para créditos de liquidação duvidosa (notas explicativas nºs 5 e 6);
•• Determinação das provisões para contingências (nota explicativa nº 11).
O resultado das transações e informações quando da efetiva realização podem divergir dessas
estimativas.

3. Principais políticas contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente
aos exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras, exceto pelas correções apresentadas acima.
a. Transações em moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira são convertidas para as respectivas moedas funcionais do
Instituto pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data de apresentação são convertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio apurada naquela data. O ganho ou perda cambial em itens monetários é a diferença entre o custo amortizado da moeda funcional no começo do período, ajustado
por juros e pagamentos efetivos durante o período, e o custo amortizado em moeda estrangeira à
taxa de câmbio no final do período de apresentação.
b. Instrumentos financeiros
Ativos financeiros não derivativos
O Instituto reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual o Instituto se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
O Instituto não reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do
ativo expiram, ou quando o Instituto transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais dele em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do
ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida pelo Instituto nos
ativos financeiros é reconhecida como um ativo ou passivo individual.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, o Instituto tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a
intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
O Instituto tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: ativos financeiros registrados pelo
valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis.
Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como
mantido para negociação e seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se, e somente se o Instituto
gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseada em seus valores justos de
acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos do Instituto. Os custos
da transação, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças
no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício.
Recebíveis
Recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de
transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os recebíveis são medidos pelo custo amortizado
através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. Os recebíveis abrangem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de alunos, bolsas restituíveis e outros créditos provenientes de prestação de serviços.
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Caixa e equivalentes de caixa

g. Provisões

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

Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando o Instituto possui uma obrigação legal
ou construtiva como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja
requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

c. Passivos financeiros não derivativos

h. Imobilizado

O Instituto reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data em que
são originados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual o Instituto se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. O Instituto
baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida.

Reconhecimento e mensuração

O Instituto tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores e outras contas a pagar.

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado e são reconhecidos em outras receitas/despesas operacionais no resultado.

Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos
pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos.
Instrumentos financeiros derivativos
O Instituto não possuía em 31 de dezembro de 2013 e 2012 nenhuma operação com instrumentos
financeiros derivativos, incluindo operações de hedge.
d. Contas a receber de alunos
Representam, basicamente, as mensalidades emitidas, porém não recebidas, além de acordos firmados com estudantes de mensalidades vencidas.
O reconhecimento do ajuste para créditos de liquidação duvidosa foi constituído em montante considerado suficiente pela Administração para fazer face, a eventuais perdas na realização das mensalidades, negociações a receber e outros ativos a receber e é calculada levando-se em consideração os
índices históricos de recuperação em suas diversas modalidades. Estes índices são revisados semestralmente buscando uma melhor estimativa para a mensuração desses valores.
e. Passivo circulante e não circulante
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis
acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data de levantamento do balanço patrimonial.
f. Serviços faturados e não prestados – Receita diferida
Como prática de negócio e mercado de atuação do Instituto, há faturamentos e pagamentos antecipados de cursos customizados e pós-graduação. Consequentemente, são reconhecidas como
receitas diferidas, no passivo circulante, as mensalidades de períodos subsequentes recebidas antecipadamente pelo Instituto no exercício social em curso e que serão reconhecidas no resultado do
exercício de acordo com o regime de competência.

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de
depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas.

Amortização e depreciação
As benfeitorias em imóveis de terceiros são amortizadas pelo prazo do contrato de locação - pelo prazo de 24 anos.
A depreciação é calculada pelo método da linha reta sobre o valor depreciável, que é o custo de um
ativo, deduzido do valor residual, ao longo de sua vida útil estimada.
As vidas úteis estimadas para os períodos corrente e comparativo são as seguintes:
Máquinas e equipamentos

10 anos

Móveis e utensílios

10 anos

Equipamentos de informática

5 anos

Biblioteca

10 anos

Instalações

24 anos

Benfeitorias em imóveis de terceiros

24 anos

Os métodos de amortização e depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a
cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de
estimativas contábeis.
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i. Arrendamento mercantil
Os pagamentos efetuados sob arrendamentos operacionais são reconhecidos no resultado pelo
método linear pelo prazo do arrendamento. Os incentivos de arrendamentos recebidos são reconhecidos como uma parte integrante das despesas totais de arrendamento, pelo prazo de vigência do arrendamento.
j. Ativos intangíveis
O ativo intangível refere-se praticamente aos investimentos em softwares e sistemas de aplicativos
de informática do Instituto. Esses ativos são amortizados de forma linear pelo período de 5 anos.
k. Avaliação do valor recuperável dos ativos
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar
deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas, e o valor
contábil líquido excede o valor recuperável, é constituído um ajuste do ativo para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.
l. Redução ao valor recuperável (impairment)
Ativos financeiros
O Instituto avalia os ativos do imobilizado quando há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda
no seu valor recuperável.
Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda
ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo
nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável.
A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou
atraso no pagamento por parte do devedor, a reestruturação do valor devido ao Instituto sobre condições de que o Instituto não consideraria em outras transações, indicações de que o devedor ou emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para um título.
Na aplicação do teste de redução ao valor recuperável de ativos, o valor contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa é comparado com o seu valor recuperável. O valor recuperável é o maior valor
entre o valor líquido de venda de um ativo e seu valor em uso. Considerando-se as particularidades
dos ativos do Instituto, o valor recuperável utilizado para avaliação do teste de redução ao valor recuperável é o valor em uso, exceto quando especificamente indicado. Este valor de uso é estimado com
base no valor presente de fluxos de caixa futuros, resultado das melhores estimativas do Instituto.
Ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros do Instituto são revistos a cada data de apresentação
das demonstrações financeiras para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra
tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. Durante o exercício de 2013, não houve
indicação de perda no valor recuperável dos ativos não financeiros.
m. Benefícios de curto prazo a empregados
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado.

O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago, se o Instituto tem uma obrigação legal ou
construtiva de pagar esse valor em função de serviço passado prestado pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável.
n. Receita de serviços
As receitas incluem, principalmente, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pósgraduação), mensalidades dos cursos de especialização e extensão universitária, outras prestações
de serviço de ensino, além de taxas de inscrições em vestibulares. As receitas são registradas no mês
em que os serviços são prestados.
o. Receita de doações
As receitas de doações são recursos recebidos de terceiros e são registradas no mês em que ocorre
o efetivo recebimento.
p. Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras e juros sobre contas
a receber por mensalidades renegociadas. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do
método dos juros efetivos.
As despesas financeiras abrangem despesas bancárias, multas e juros.
q. Ajuste a valor presente de ativos e passivos
O Instituto não pratica transações significativas de vendas a prazo com valores pré-fixados. Assim, os
saldos dos direitos e das obrigações estão mensurados nas datas de encerramento dos exercícios por
valores próximos aos respectivos valores presentes.
r. Apuração do superávit
As receitas, os custos e as despesas das operações são reconhecidos em conformidade com o regime
contábil de competência.
As receitas são reconhecidas de acordo com a prestação de serviços, quando seu valor pode ser mensurado de forma confiável, líquidas de descontos, créditos, abatimentos e possíveis glosas estimadas.
Uma receita não é reconhecida se há incerteza significativa da sua realização.
s. Receitas com trabalhos voluntários
As receitas com trabalhos voluntários são mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os montantes que a Sociedade haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado
similar. Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 o Instituto não registrou receitas e despesas relacionadas
aos trabalhos voluntários em virtude de não ter efeito relevante nas demonstrações financeiras.
t. Instrumentos financeiros
Ativos financeiros não derivativos
A Sociedade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Sociedade se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.

| carta do presidente | governança | programas de ensino | corpo docente | relacionamento com o mercado | empreendedorismo | vivência internacional | expansão do campus |
Relatório Anual 2013

| programa de bolsas | comunidade alumni | fundo de bolsas | prêmios | centros de pesquisa | produção acadêmica | eventos | trajetória | indicadores | balanço | programas |

A Sociedade não reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do
ativo expiram, ou quando a Sociedade transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais dele em uma transação na qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do
ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida pela Sociedade nos
ativos financeiros é reconhecida como um ativo ou passivo individual.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Sociedade tenha o direito legal de compensar os valores e tenha
a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
A Sociedade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: ativos financeiros registrados pelo
valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis.

4. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e Bancos

2013

2012

Caixa

3

4

Santander

-

-

Itaú-Unibanco

-

1

13

173

16

178

Bradesco

Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como
mantido para negociação e seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se, e somente se, a Sociedade
gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de
acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Sociedade. Os custos
da transação, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças
no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício.

Aplicações financeiras

Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não
são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os recebíveis são
medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer
perda por redução ao valor recuperável. Os recebíveis abrangem caixa e equivalentes de caixa,
aplicações financeiras, contas a receber de serviços educacionais e outras contas a receber.

Rentabilidade

Vencimento

Itaú-Unibanco

Fundo de Aplicações

sem vencimento

13.721

33.389

Citibank

Fundo de Aplicações

sem vencimento

12.166

11.256

Santander

Fundo de Aplicações

sem vencimento

9.604

7.604

Santander

CDB

20/03/2014

3.697

3.421

Bradesco

Aplic. Automáticas

sem vencimento

10.109

2.284

Bradesco

Fundo de Aplicações

sem vencimento

12.065

2.590

Itaú-Unibanco

CDB

26/04/2014

5.263

1.620

Itaú-Unibanco

Aplic. Automática

sem vencimento

10

19

66.635

62.183

66.652

62.361

66.652

57.320

-

5.041

66.652

62.361

Passivos financeiros não derivativos
O Instituto reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data
em que são originados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na
data de negociação na qual a Sociedade se torna uma parte das disposições contratuais do
instrumento. A Sociedade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas.

Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras - parcela não circulante

O Instituto tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores e outras contas a pagar.
Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos
pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos.
Instrumentos financeiros derivativos
Os instrumentos financeiros derivativos são classificados de acordo com a intenção da Administração
em utilizá-los como instrumentos destinados a hedge ou não. As operações efetuadas que não atendam aos critérios de efetividade de hedge contábil são contabilizadas pelo valor de mercado, com os
ganhos e perdas realizados e não realizados reconhecidos no resultado do exercício.

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e são efetuadas em investimento de baixo risco.
Os recursos classificados como caixa e equivalente de caixa compreendem basicamente aplicações financeiras, as quais estão vinculadas a remuneração entre 98% a 101% do CDI (98% a 104% do CDI em 2012), que
o Instituto contrata com instituições financeiras de primeira linha.

| carta do presidente | governança | programas de ensino | corpo docente | relacionamento com o mercado | empreendedorismo | vivência internacional | expansão do campus |
Relatório Anual 2013

| programa de bolsas | comunidade alumni | fundo de bolsas | prêmios | centros de pesquisa | produção acadêmica | eventos | trajetória | indicadores | balanço | programas |

5. Contas a receber de alunos
Mensalidades escolares

2013

2012

10.655

10.268

1.696

760

12.351

11.028

(1.232)

(1.361)

11.119

9.667

Contas a receber de clientes customizados

Provisão para créditos duvidosos

Bolsas restituíveis referem-se às bolsas concedidas a alunos ativos que assumiram o compromisso
de devolução das mensalidades financiadas junto ao Instituto em prazo médio de 5 anos, iniciado
um ano após sua conclusão de curso. Os pagamentos serão exigidos com atualização do IPCA.
O Instituto, considerando a indexação dos pagamentos das dívidas pelos valores dos boletos vigentes nas datas previstas de liquidação das obrigações efetuou o cálculo do valor presente das parcelas de longo prazo, não apurando diferenças significativas com os valores atualmente registrados,
líquidos de provisão para realização.
Conforme previsto no estatuto do Instituto, as bolsas são concedidas a jovens estudantes talentosos que possuam bom aproveitamento acadêmico e comprovada baixa renda e que optem por
um curso de graduação oferecido pelo Instituto. Em reunião do Conselho Deliberativo de agosto
de 2013 foi concedida anistia aos alunos que possuíam bolsas integrais. Esta anistia foi concedida a
alunos já em período de restituição como à aqueles em período de concessão ou carência, sendo o
valor total desta anistia de R$ 2.948.

Critérios de constituição de provisão para créditos duvidosos
O Instituto manteve, no exercício de 2012, os mesmos critérios de anos anteriores referentes à
constituição da provisão para perdas na realização de créditos sobre os saldos vencidos. A movimentação de provisão para créditos duvidosos no período de 31/12/2011 a 31/12/2012 está representada a seguir:
Saldo em 31 de dezembro de 2012

(1.361)

Complemento de provisão no exercício

129

Saldo em 31 de dezembro de 2013

Saldo em 31 de dezembro de 2012

(3.168)

Complemento de provisão no exercício

1.375

Saldo em 31 de dezembro de 2013

(1.793)

A provisão para perdas na realização das bolsas restituíveis foi determinada com base no histórico
de perdas dos últimos três anos. O montante de provisão para devedores duvidosos constituído no
exercício foi de R$ 3.728 (R$ 244 em 2011).

(1.232)

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

Os saldos apresentados no ativo não circulante possuem o seguinte cronograma de vencimentos:

2013

2012

8.161

6.738

926

1.361

2015

1.666

De 31 a 180 dias

2.032

1.572

2016

1.644

Mais de 181 dias

1.232

1.357

2017

1.682

2018

1.403

12.351

11.028

2019

889

Após 2018

771

Total

8.055

A vencer
De 1 a 30 dias

6. Bolsas restituíveis
2013

62

A movimentação de provisão para créditos duvidosos no período de 31/12/2012 a 31/12/2013 está
representada a seguir:

2012

Contas a receber

Provisão

Líquido

Líquido

Bolsas restituíveis

9.478

(1.793)

7.685

7.170

Circulante

1.423

(1.050)

373

856

Não circulante

8.055

(743)

7.312

6.314
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7. Imobilizado
Custo

Movimentação do custo
31/12/2012

Adição

Baixas

Transferências

31/12/2013

44.540

4.811

-

(47.013)

2.338

21.521

5.404

-

-

26.925

-

15.000

-

-

15.000

Móveis e utensílios

3.130

78

-

1.798

5.006

Equipamentos de informática

4.252

578

(91)

2.921

7.660

Máquinas e equipamento

1.507

1.333

-

5.725

8.565

Biblioteca

1.372

413

-

353

2.138

12.402

571

-

1.314

381

-

36.216

-

-

(91)

-

Imobilizado em andamento
Terrenos
CEPAC - Título Mobiliário

Instalações
Benfeitorias em imóveis
de terceiros

90.038

28.569

37.911
118.516

Móveis e utensílios

(1.470)

(502)

-

Equipamentos de informática

(2.733)

(937)

103

Máquinas e equipamento

(254)

(570)

(824)

Biblioteca

(730)

(115)

(885)

(3.859)

(602)

13

(4.448)

(312)

(940)

2

(1.250)

(9.358)

(3.706)

118

(12.946)

80.680

24.863

27

105.570

Benfeitorias em imóveis
de terceiros

Imobilizado líquido

Adição

31/12/2012

Imobilizado em andamento

28.374

16.166

44.540

Terrenos

12.515

9.006

21.521

3.119

11

3.130

3.337

915

4.252

852

655

1.507

1.251

121

1.372

12.395

7

12.402

1.314

-

1.314

63.157

26.881

90.038

Móveis e utensílios

(1.079)

(391)

(1.470)

Equipamentos de informática

(1.962)

(771)

(2.733)

Máquinas e equipamento

(160)

(94)

(254)

Biblioteca

(615)

(115)

(730)

(3.175)

(684)

(3.859)

(225)

(87)

(312)

(7.216)

(2.142)

(9.358)

55.941

24.739

80.680

Móveis e utensílios
Equipamentos de informática
Máquinas e equipamento
Biblioteca
Instalações
Benfeitorias em imóveis de terceiros

12.973

Depreciação

Instalações

31/12/2011

-

(1.972)
(3.567)

Movimentação da depreciação

Instalações
Benfeitorias em imóveis de terceiros

Imobilizado líquido

Contrato de Build to suit
Em 2006 o Instituto efetuou um acordo na modalidade Build-to-suit. Essa modalidade consiste na
construção de um edifício sob medida para um usuário, no caso o Instituto, que ocupará o imóvel pelo
período do contrato, que inicialmente era de 18 anos e em 2013 foi revisto para um prazo de 24 anos.
Os investidores fizeram o aporte de capital para obra e permanecem proprietários da edificação, enquanto o Instituto vinculou um compromisso de ocupação contratual de longo prazo. Ficaram sob responsabilidade do Instituto os custos vinculados à ocupação do imóvel (fitting-out), tais como layout
interno - classificado acima como benfeitorias em imóveis de terceiros, móveis e equipamentos. Tais
custos foram suportados quase que integralmente por doações feitas por terceiros, tanto pessoas físicas como jurídicas.
Em 2010 iniciaram-se as obras para construção da segunda torre do edifício sede na mesma modalidade de construção adotada na primeira fase, sendo esta entregue em junho de 2013.
O prazo de locação da primeira torre iniciou em 1º de dezembro de 2005 pelo prazo de 216 meses 18 anos, e teve o seu prazo modificado a partir da entrega da nova torre em 1º de junho de 2013 pelo
prazo de 288 meses - 24 anos, o mesmo prazo da nova torre. A partir da necessidade de ampliar os
espaços de salas de aula, o Instituto decidiu alugar os andares remanescentes do prédio em que ocupa
(respectivamente do 9º ao 12º andar da nova torre), sendo este um contrato típico de aluguel e não um
Build to suit. Neste contexto, o Instituto assumiu a responsabilidade como locatário integral do imóvel,
com mais de 20.000 m2 de área útil para o desempenho de sua atividade de ensino e pesquisa.
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O Instituto efetuou os cálculos do contrato de built to suit de acordo com as orientações previstas na
CPC 06 - arrendamento mercantil e com base nessas analises concluiu que o contrato é caracterizado
como um arrendamento mercantil operacional, ou seja, os valores pagos a título de aluguel são reconhecidos no resultado pelo método linear pelo prazo do arrendamento.

10. Serviços faturados não prestados - receita diferida
2013

2012

Clientes customizados

1.463

1.086

Cursos de pós-graduação

2.813

6.318

4.276

7.404

Os arrendamentos operacionais serão pagos da seguinte forma:
2013
Menos de ano

17.277

Entre um e cinco anos

103.660

Mais de cinco anos

285.065

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

406.002

Aquisição de CEPAC para Projeto de Ampliação

11. Provisões para contingências

Em 2013 o Insper adquiriu no mercado financeiro 2000 títulos de CEPAC (Certificados de Potencial
Adicional de Construção) ao custo unitário de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), emitidos pela
Prefeitura de São Paulo e utilizados como meio de pagamento de outorga de Direito Urbanístico Adicional dentro do período da Operação Urbana Consorciada Faria Lima. Cada certificado possui sua
equivalência em reais a cada m2 para utilização em área adicional de construção ou em modificação
de usos e parâmetros de um terreno e ou projeto. As emissões destes certificados são regidas pelas
determinações contidas na Instrução 401 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) que regulamenta
a emissão dos títulos, as responsabilidades pelo acompanhamento das Operações Urbanas Consorciadas e indica a forma de exercício dos direitos assegurados pelos CEPAC.

O Instituto é parte em ações judiciais e processos administrativos perante vários tribunais, decorrentes
do curso normal das operações, envolvendo questões trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos.
A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas estimadas com as ações em curso, como se segue:
Movimentação da provisão para contingência
2012

Adição de provisão
de contingências

Reversão da provisão
de contingências

2013

Trabalhistas

48

237

(65)

48

Total

48

237

(65)

48

Estes títulos serão utilizados para aumento do potencial construtivo do edifício que irá abrigar a faculdade de engenharia, cujos terrenos já foram adquiridos pelo Instituto.

8. Fornecedores
Fornecedores nacionais - imobilizado
Fornecedores nacionais - outros

2013

2012

-

1.622

4.087

4.055

4.087

5.677

9. Salários, férias e encargos sociais a pagar
Férias a pagar e encargos a recolher
INSS a recolher sobre folha de pagamento
IRRF sobre folha de pagamento
FGTS a recolher sobre folha de pagamento
Outras obrigações com pessoal

2013

2012

4.271

3.685

962

1.006

1.090

1.013

382

370

79

141

6.784

6.215

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

•• Trabalhistas - As provisões trabalhistas foram constituídas com base em opiniões dos consultores jurídicos do Instituto quanto à possibilidade de perda dos processos, considerando inclusive os valores dos
depósitos judiciais já efetuados, e não são esperadas perdas no encerramento desses processos, além
dos valores já provisionados. O Instituto adota mecanismos de avaliação dos valores indicados pelos
seus consultores jurídicos.
Existem outros processos trabalhistas avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco possível, no montante de R$ 4.090 (R$ 2.669 em 2012) para os quais nenhuma provisão foi constituída,
tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização.

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

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

Outras receitas operacionais
Doações e patrocínios
Outras receitas operacionais

14. Receita operacional
Receita bruta de serviços prestados

2013

2012

Mensalidade Graduação

55.733

50.512

Clientes customizados

15.057

17.414

Pós graduação

54.727

48.423

1.671

1.340

127.188

117.689

Serviços prestados cancelados - Mensalidades

(1.301)

(1.509)

Abatimentos concedidos sobre mensalidades

(4.631)

(269)

Impostos

(4.011)

(3.812)

(9.943)

(5.590)

Outras Receitas Operacionais
Deduções

117.245

112.099

Receitas financeiras

2012

Despesa com Pessoal

(65.135)

(59.015)

Aluguel

(12.503)

(8.203)

(3.451)

(2.707)

(174)

(771)

(81.262)

(70.696)

Materiais didáticos e outros
Outras despesas

6.331

735

802

20.498

7.133

2013

2012

6.252
479

5.523

Receita de multas e juros por atraso

224

452

Descontos obtidos

256

23

7.211

5.998

(179)

(149)

(29)

(72)

(7)

(27)

(28)

(15)

(243)

(263)

Despesas financeiras
Multa e Juros
Outras Despesas Financeiras

2013

19.763

Receitas de Aplicações Financeiras

Descontos concedidos

15. Custos de mão-de-obra de ensino e diretos

2012

18. Resultado financeiro

Despesas Bancárias
Receita líquida total

2013

19. Instrumentos financeiros
Gerenciamento dos riscos financeiros
Visão geral

O Instituto possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:

16. Despesas gerais e administrativas
2013

2012

Serviços de terceiros

(11.018)

(11.064)

Divulgação e Marketing

(4.961)

(3.872)

Manutenção e Conservação

(3.997)

(3.062)

Serviços públicos

(2.457)

(1.739)

Viagens e Estadias

(1.016)

(807)

(713)

(625)

(3.200)

(1.750)

(27.362)

(22.919)

Custo com Refeição em cursos
Outras despesas

•• Risco de crédito;
•• Risco de liquidez;
Esta nota apresenta informações sobre a exposição do Instituto para cada um dos riscos acima, os objetivos do Instituto, políticas e processos de mensuração e gerenciamento de riscos e gerenciamento
do capital do Instituto.
O Instituto apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros:
a. Risco de crédito
Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro do Instituto caso um devedor ou contraparte em um
instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis do Instituto representados, principalmente por caixa e equivalentes de caixa,
aplicações financeiras, contas a receber de alunos e bolsas restituíveis e outros créditos provenientes da prestação de serviços.
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31/12/2012

Exposição a risco de créditos

31/12/2013

O valor contábil dos ativos financeiros representam a exposição máxima do crédito. A exposição máxima do risco do crédito nas datas das demonstrações financeiras foi:

Nota

Valor
Contábil

Valor justo

Valorcontábil

Valor justo

Nota

2013

2012

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

Caixa e equivalentes de caixa

4

66.652

57.320

Aplicações financeiras - parcela
não circulante

4

-

5.041

Caixa e equivalentes de caixa

4

66.652

66.652

57.320

57.320

Contas a receber

5

11.119

9.667

Bolsas restituíveis

6

7.685

7.170

Aplicações financeiras parcela não circulante

4

-

-

5.041

5.041

85.456

79.198

66.652

66.652

62.361

62.361

Total

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

Ativos mensurados pelo
custo amortizado
Contas a receber de alunos

5

11.119

11.119

9.667

9.667

Bolsas restituíveis

6

7.685

7.685

7.170

7.354

859

886

3.132

3.132

19.663

19.663

19.969

19.969

4.087

4.087

5.677

5.677

4.087

4.087

5.677

5.677

Outras contas a receber

•• Contas a receber de alunos e bolsas restituíveis - O risco de crédito é, principalmente, gerenciado
pela renovação das matrículas semestralmente, momento onde os débitos são quitados e/ou renegociados. Não há concentração de risco de crédito no modelo de negócios, sendo a carteira pulverizada e formada principalmente por pessoas físicas. O Instituto possuía provisão para devedores
duvidosos, no montante de R$ 3.169 representativos de 31% do saldo de contas a receber total de
contas a receber de alunos e bolsas restituíveis para fazer face ao risco de crédito.

Passivos mensurados pelo
custo amortizado

b. Risco de liquidez

Fornecedores

É o risco em que o Instituto encontrará dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com
seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro.
A abordagem do Instituto na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre
tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de
estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação do Instituto.
Os saldos de caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2013 superam o valor de passivo
circulante em R$ 48.044 (R$ 35.400 em 2012).
c. Estimativa do valor justo
O Instituto divulga seus ativos e passivos a valor justo, com base nos pronunciamentos contábeis pertinentes que definem valor justo, a estrutura de mensuração do valor justo, a qual se refere a conceitos
de avaliação e práticas e requer determinadas divulgações sobre o valor justo.
c.1 - Valor justo versus valor contábil
O justo valor dos ativos e passivos financeiros, juntamente com os valores contábeis apresentados na
demonstração financeira, são os seguintes:

c.2 - Hierarquia do valor justo
A tabela abaixo apresenta instrumentos financeiros registrados pelo valor justo, utilizando um método
de avaliação.
Os diferentes níveis foram definidos como a seguir:
•• Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos
•• Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou
passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços).
•• Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado
(inputs não observáveis).
Todos os instrumentos financeiros registrados ou divulgados pelo valor justo foram mensurados utilizando o método de avaliação do nível 2.
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20. Renúncia fiscal
Em atendimento a ITG 2002 - entidade sem finalidade de lucros, aprovada pela resolução CFC n.º
1.409/12, a Sociedade apresenta abaixo a renúncia fiscal apurada no exercício de 2013. Abaixo
segue os impostos e contribuições com seus respectivos percentuais apurados, ressaltando que
tratam-se de cálculos estimados de renúncia fiscal abrangendo os principais impostos e contribuições em função do Instituto não possuir escrituração fiscal, tal como, escrituração do LALUR,
em função de sua natureza de entidade sem fins lucrativos.

Programas de ensino

Incidentes sobre a receita de graduação e pós, exceto customizados (ISS 5%)
Incidentes sobre o superávit do exercício (IRPJ e CSSL 34%).

Graduação

Com base no estudo baseado nas estimativas acima, o valor das principais renúncias fiscais apuradas são:

• Graduação em Administração
• Graduação em Economia

2013

2012

1.040.663

856.291

5.310

4.925

Incidentes sobre a receita
Receita de graduação, pós-gradução
e deduções (exceto customizados)
ISS 5%
Incidentes sobre o Superávit
Superávit do exercício
IRPJ e CSLL 34%
Total

32.709

24.403

11.121

8.297

16.431

13.222

Pós-Graduação Lato Sensu
Certificates

• Certificate in Business Administration (CBA)
• Certificate in Business Project (CBP)
• Certificate in Financial Management (CFM)
• Certificate in Healthcare Management (CHM)
• Certificate in Marketing Management (CMM)
• Certificate in People Management (CPM)
MBAs

Claudio Luiz da Silva Haddad
Diretor Presidente

• MBA Executivo
• MBA Executivo em Finanças
• MBA Executivo em Gestão de Saúde
Einstein - Insper

Luiz Fernando Kirchner de Magalhães
Gerente Administrativo Financeiro

DIREITO

Adilson Ernesto da Silva
Contador – CRC1SP 266387/O-7

• LL.C. em Direito Empresarial
• LL.M. em Direito dos Contratos
• LL.M. em Direito dos Mercados
Financeiros e de Capitais

• LL.M. em Direito Societário
• LL.M. em Direito Tributário

Pós-Graduação Stricto Sensu
Mestrados Profissionais

• Mestrado Profissional em Administração
• Mestrado Profissional em Economia
Educação Executiva
Cursos de curta e média duração:

• Estratégia e Negócios
• Finanças
• Internacional
• Learning Journeys
• Liderança
• Marketing e Inovação
• Negociação
• Operações
Cursos customizados para empresas
Programas desenvolvidos para organizações

