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MENSAGEM DA DIRETORIA
[102-14]

Este documento apresenta o Relatório de Atividades da FIA com as ações e os resultados
alcançados em 2019.
2019 foi um ano de superação de desafios, de muito trabalho e de intensas transformações
na Fundação; ao mesmo tempo, o ano testemunhou um cenário, mais uma vez, de
crescimento baixo e insuficiente para configurar uma retomada da economia brasileira.
Atentos a essa conjuntura, a Administração manteve uma postura firme e austera na busca
por alcançar os objetivos institucionais, especialmente em direção ao equilíbrio
orçamentário e de novos investimentos em projetos para preparar a Fundação para o
futuro.
Inicialmente cabe ressaltar que, também neste ano, foi possível constatar a crescente
consolidação do clima de colaboração e integração entre os coordenadores e suas equipes
e destas com o staff da FIA, o que muito contribuiu para a boa performance operacional e
econômica no âmbito da consultoria, dos cursos para executivos e dos cursos de graduação
e mestrado profissional.
Nesse caminho, desenvolvemos atividades que marcaram a transformação da FIA, com a
implantação de novos sistemas educacionais e administrativos, plataformas de ensinoaprendizagem, desenvolvimento de novas iniciativas para alcançar a expansão necessária
para todo o Brasil dos nossos programas de educação executiva, especialmente, o FIA
Online. Em termos de trabalhos desenvolvidos na área de consultoria, os projetos
envolveram os governos federal, estaduais e municipais; o setor privado, e o terceiro setor.
A FIA esteve presente nos setores de saúde, infraestrutura, educação, gestão pública,
saneamento, previdenciário, entre outros. Cabe destaque à menção do jornal O Estado de
São Paulo sobre a atuação da FIA na modernização da gestão da Santa Casa de São Paulo.
Avançamos na implantação de uma infraestrutura adequada aos novos tempos, ao
concentrar as atividades na Unidade Educacional Nações Unidas (UEN), a Administração
orientou-se em oferecer melhores condições aos alunos, clientes e colaboradores.
Evoluímos também nos processos internos, de gestão de pessoas e das equipes, com o
objetivo de preparar a FIA para a transformação digital.
Consolidamos a estratégia de marca e posicionamento da FIA por meio de comunicação
consistente e estruturada, estreitando laços com importantes grupos de comunicação em
todo o país e intensificando a presença na mídia por meio de nossos coordenadores e
professores. Investimos muito no fortalecimento da marca FIA no ambiente digital,
produzindo conteúdos relevantes sobre os mais diversos temas da gestão pública e
privada, com expressivos resultados em buscas orgânicas na Internet.
O ano de 2020 marca o aniversário de 40 anos da FIA, e seu início foi promissor com novos
projetos; contudo, sobrevieram fatos com consequências imprevisíveis em todos os
4

âmbitos. O advento da crise do Covid-19 trará impactos expressivos sobre a sociedade e a
economia, e os prognósticos são ainda incertos quanto ao alcance dessa crise.
Estamos confiantes de que temos uma base sólida para superar mais esse desafio, e a
recente migração para o mundo digital de todos os cursos e consultorias, em um curto
período de tempo, demonstra que a FIA está preparada os novos tempos.

DIRETORIA
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FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO
Quem somos
[102-1 / 102-3 / 102-4 / 102-5 / 102-16]

A Fundação Instituto de Administração (FIA) é uma entidade privada, sem fins lucrativos,
criada em 1980 por iniciativa de professores do Departamento de Administração da FEAUSP. A Fundação tem como principal objetivo desenvolver e disseminar conhecimentos em
Administração através da realização de atividades de ensino, consultoria e pesquisa
aplicada.

Missão
Assimilar, desenvolver e disseminar conhecimentos no campo da Administração e das
ciências afins, através das atividades de educação, consultoria e pesquisa, com abordagem
ética que privilegie a cocriação e a inovação, seguindo padrões internacionais. Realizar, por
meio de núcleos especializados o atendimento customizado às necessidades de pessoas e
organizações públicas e privadas, visando a produzir impactos que contribuam para um
desenvolvimento mais justo e sustentável.

Visão
Ser um centro de excelência na geração e disseminação de conhecimento em gestão para a
capacitação de profissionais em âmbito internacional e incremento de competitividade de
empresas e organizações brasileiras.
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UNIDADES EDUCACIONAIS
[102-6]
 UNIDADE EDUCACIONAL FIA - NAÇÕES UNIDAS
Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7.221
Pinheiros – São Paulo/SP
Desde 2018 a FIA iniciou a transferência de suas atividades administrativas e educacionais
para uma unidade no centro expandido da cidade de São Paulo, garantindo proximidade
aos eixos principais de transporte público como metrô, trem e ônibus. A infraestrutura
garante conforto, comodidade e segurança às equipes FIA e também aos nossos alunos,
parceiros e clientes, com maior segurança, amplo estacionamento e opções de
alimentação.
Localizada na principal metrópole do país, a FIA orgulha-se de ter alunos de diversas partes
do Brasil que vem à São Paulo para estudar. Da mesma forma, os intercâmbios possibilitam
a presença de estrangeiros de diferentes continentes, ampliando o mercado de atuação da
instituição.

A Unidade Educacional Nações Unidas (UEN) está localizada em quatro andares do Edifício
Birmann 21, com mais 5 mil m² de área útil e instalações modernas para:
 salas de aula em diversos formatos
 sala de metodologias ativas
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[GRI 102-46]









espaço para áreas administrativas e de apoio
espaço para convivência
auditório e foyer
estúdio para gravações
biblioteca
refeitório
gráfica
área para entidades discentes (FIA Jr., Atlética e Diretório Acadêmico)

As salas de aula foram concebidas em formatos variados no intuito de criar condições
propícias para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Além das
tradicionais lousas frontais, diversas salas de aula foram equipadas com lousas laterais que
possibilitam a participação dos alunos como atores do processo de construção do
conhecimento. Lousas de vidro móveis também expandem as fronteiras físicas e oferecem
novas possibilidades de interação entre os estudantes.
A infraestrutura também valoriza o aproveitamento da iluminação natural, oferece amplo
acesso a pontos de energia e atende completamente às normas de acessibilidade para
pessoas com necessidades especiais.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1

Inovação e Transformação digital

2

Governança e sucessão

Os objetivos estratégicos da Fundação estão conectados com o compromisso de oferecer a
tradicional educação de qualidade aliada aos mais modernos recursos tecnológicos. O
resultado dessa combinação garante interação e a melhor experiência de aprendizado.
[GRI 102-16]
Governança e sucessão são temas que permeiam as decisões do dia-a-dia da Fundação, em
linha com as atuais expectativas dos seus gestores e dirigentes.
Princípios de gestão
i. Perseguir o objetivo de tornar a FIA cada vez mais uma organização
intergeracional, transparente e sustentável;
ii. Construir e solidificar sinergias com outras entidades congêneres, em
especial, a FEA/USP;
iii. Apoiar as iniciativas sociais meritórias que estejam em sintonia com os
objetivos estatutários da Fundação;
iv. Apoiar as iniciativas virtuosas que visem a novos modelos de operação
mais afinados com a evolução mercadológica da dinâmica dos negócios.
10

GOVERNANÇA
[102-17 / 102-18 / 102-22 / 102-26]

A estrutura de governança da Fundação é integrada pelo Conselho
Curador, Diretoria, Superintendências e pelos Coordenadores de
Projetos e Programas, todos direcionados conforme o Plano de
Trabalho e Orçamento aprovados anualmente.

As decisões individuais e coletivas são pautadas pelos valores e
princípios da Fundação, em linha com as melhores práticas de
governança e compliance, descritas e amplamente divulgadas no
Código de Conduta.

Colegiados da Estrutura de Governança
2017
2018
Fem
Masc
Fem
Masc
Conselho Curador
(deliberativo)
Conselho Superior FFIA

2019
Fem
Masc

1

13

1

13

1

13

2

20

3

20

3

19

2

17

3

17

4

15

1

11

1

11

1

11

Comissão de Orçamento
(consultivo)

1

4

1

4

1

4

Comissão de Projetos Sociais
(consultivo)

5

4

5

8

5

8

Comissão Permanente de
Avaliação (CPA)

2

2

1

4

1

4

Total de Membros

14

71

15

77

16

74

(deliberativo)
Comissão de Cursos
(consultivo)
Comissão de Consultoria
(consultivo)
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Conselho Curador
O Conselho Curador, órgão máximo da Fundação, é composto por 14 membros, cujas
condições para investidura são determinadas pelo Estatuto Social da Fundação. [GRI 10219 / 102-23]
Cabe ao Conselho Curador deliberar sobre os temas estratégicos da FIA, além de eleger e
dar posse ao Diretor Geral da Fundação.
Para a condução de suas atividades, o Conselho Curador reúne-se, ordinariamente, a cada
seis meses, e, extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente. O Conselho
Curador tem entre suas funções assegurar que haja o cumprimento do Estatuto Social, do
Regimento Interno da Fundação e seus regulamentos e resoluções, além da aprovação das
contas da FIA e do Relatório Anual de Atividades, também encaminhado ao Ministério
Público do Estado de São Paulo, órgão governamental responsável pelo velamento das
Fundações.

Presidente: Almir Ferreira de Sousa
Vice-Presidente: Paulo Roberto Feldmann
Adalberto Américo Fischmann
Alessandra de Ávila Montini
Cláudio Antonio Pinheiro Machado Filho
Eduardo Pinheiro Gondim de Vasconcellos
Ewaldo Mário Kuhlmann Russo
Hélio Janny Teixeira
João Maurício Gama Boaventura
Marcelo Caldeira Pedroso
Nicolau Reinhard
Paulo Tromboni de Souza Nascimento
Roberto Sbragia
Roy Martelanc
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Diretoria
A direção da Fundação é exercida por um Diretor Geral, eleito livremente pelo Conselho
Curador para um mandato de dois anos. As atribuições do Diretor Geral estão previstas no
Estatuto Social e incluem, mas não se limitam a: executar, dirigir, fiscalizar, formular e
definir diretrizes, procedimentos e ações administrativas necessárias para consecução dos
objetivos da Fundação, representando-a sempre que necessário e nomeando profissionais
para o exercício das atividades operacionais e técnicas da FIA.
Para o desempenho e execução de suas atividades, o Diretor Geral conta com o apoio de
três Superintendências: Relações Institucionais, Financeira e de Operações, cujas
atribuições são executivas, de suporte ao Diretor Geral e ao Conselho Curador.

13

A Faculdade FIA de Administração e Negócios, por sua vez, conta com um Diretor
designado pelo Diretor Geral da FIA, cujo nome é ratificado pelo Conselho Curador para um
mandato de dois anos.
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Coordenadores de Programas e Projetos
Os Coordenadores de Programas e Projetos são docentes oriundos do Departamento de
Administração da FEA-USP, e respondem tecnicamente por todos os projetos da Fundação.
De modo geral, a atuação dos Coordenadores é pautada pelas áreas de conhecimento da
Administração. Os Coordenadores também podem reunir equipes multidisciplinares,
compostas por outros docentes, pesquisadores, consultores e membros técnicoadministrativos. Atualmente a Fundação conta com 77 Coordenadores de Programas e
Projetos.
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RELATO
[GRI 102-46 / 102-50 / 102-51 / 102-52 / 102-53 / PRME L23 / PRME L24]

Desde a sua instituição em 1980, a Fundação Instituto de Administração (FIA) sintetiza os
esforços realizados por todos os seus membros ao longo do ano em um Relatório Anual de
Atividades, comunicando as atividades desenvolvidas no âmbito da educação, consultoria
e pesquisa aplicada.
No presente relatório, a Fundação e apresenta os dados de 1º de janeiro a 31 de dezembro
de 2019. O modelo é aprimorado com a incorporação da metodologia Global Reporting
Iniciative – GRI, associado aos indicadores do Principles for Responsible Management
Education – PRME. Para os anos seguintes, a Fundação assume o compromisso de
aprimorar e expandir o volume de indicadores respondidos.
A adoção de metodologias internacionalmente reconhecidas e devidamente alinhadas ao
negócio da Fundação representa o compromisso com a transparência, a busca pela
eficiência e por ações de impacto junto à sociedade. Todos os indicadores representam
insumos para a tomada de decisão responsável, considerados em todas as instâncias de
gestão.
Além da versão eletrônica disponível para conhecimento público através do site da FIA www.fia.com.br este relatório é disponibilizado em quantidade limitada na versão
impressa. Esclarecimentos, dúvidas, comentários, elogios e sugestões podem ser
encaminhados para Ouvidoria, a partir do link disponível no site da FIA. Este relatório
também é publicado no site internacional do Pacto Global - www.unglobalcompact.org.
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CREDENCIAMENTOS, CERTIFICAÇÕES E FILIAÇÕES
[102-13]

Os credenciamentos, certificações e filiações da FIA, em âmbito nacional e internacional,
reforçam o compromisso da Fundação no desenvolvimento de suas atividades pautado nos
mais elevados padrões de qualidade. Além disso, refletem o reconhecimento de clientes,
parceiros e entidades credenciadores e reguladoras quanto a nossas ações.
Credenciamentos Nacionais

Credenciamentos Internacionais

17

Afiliações Nacionais e Internacionais

Ranking Empresas Mais
A FIA é responsável pela metodologia do Ranking Empresas Mais, do jornal O Estado de São Paulo,
que classifica anualmente as empresas com as maiores e as de mais alto desempenho econômico
entre 22 setores da economia. A métrica de avaliação para cada empresa é o Coeficiente de
Impacto Econômico que pondera duas métricas:



Porte: indica a dimensão da empresa no seu respectivo setor, derivada de tratamento
matemático aplicado às suas receitas e ativos;
Desempenho: aponta o desempenho econômico da empresa no seu respectivo setor, derivado
de tratamento matemático aplicado ao retorno sobre os ativos e à taxa anual de crescimento
das receitas.

Atendendo às demandas de mercado, duas novas dimensões passaram a fazer parte da
pesquisa: Governança Corporativa, em 2017, e Inovação, em 2018. Os resultados são
obtidos por meio de uma metodologia específica, com base na Teoria da Avaliação e
contemplando as melhores práticas mundiais reunidas pela FIA para cada dimensão
avaliada.
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Essas duas dimensões assumiram grande relevância junto ao mercado, sendo quesitos de
interesse para auxiliar as empresas a evoluírem em ambas áreas.
No evento de premiação da Edição 2019 contou com a presença do Presidente da Câmara
dos Deputados, Deputado Rodrigo Maia, e com os mais altos executivos das empresas
premiadas.
O Prof. Isak Kruglianskas, Diretor-Geral da FIA, fez a abertura do evento discorrendo sobre
as atividades da Fundação e sua importância nas três áreas de atuação: educação, pesquisa
e consultoria. Ele também fez a entrega de prêmios, nas diversas categorias, às empresas
vencedoras. Todo o evento e a pesquisa foram publicadas em um suplemento próprio
produzido pelo jornal O Estado de São Paulo e repercutiu amplamente nos canais do
grupo, internet, rádio, plataformas digitais e continuou repercutindo por ações das
empresas vencedoras que citam o Prêmio FIA Estadão Empresas Mais como um importante
reconhecimento da excelência da gestão.

Parcerias e convênios nacionais e internacionais
Desde a sua fundação a FIA mantém relacionamento com algumas das maiores instituições
de ensino do mundo. Este relacionamento está materializado através de parcerias e
convênios com escolas de negócios da América Latina, América do Norte, Europa e Ásia.
Através desses convênios a FIA conecta seus alunos, docentes e pesquisadores às melhores
escolas de negócios e universidades do mundo realizando módulos internacionais e
intercâmbios. [PRME E23]
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Escritório de Relações Internacionais – ERI
Com o intuito de fortalecer a atuação internacional e proporcionar as melhores
oportunidades multiculturais para os alunos, desde 2012 a Fundação conta com o
Escritório de Relações Internacionais para as seguintes atividades:







Apoio no intercâmbio de alunos e professores;
Suporte técnico aos processos de acreditações internacionais;
Participação em rankings internacionais;
Gestão de parcerias com órgãos internacionais como Harvard Business
Publishing, AMBA, AACSB e PMI;
Recepção a delegações e visitantes estrangeiros.

O ERI busca, sobretudo, desenvolver ações de estreitamento de relacionamento com outras
instituições de ensino fora do país.
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Principles for Responsible Management Education - PRME
Desde 2011 a FIA é membro signatário do Principles for Responsible Management
Education - PRME que reúne um seleto grupo de instituições de educação com o objetivo
de divulgar práticas de responsabilidade social na educação executiva.

O PRME propõe que todas as atividades das entidades signatárias sejam inspiradas e
orientação por seis princípios fundamentais:








Propósito
Valores
Metodologia
Pesquisa
Parcerias
Diálogo

A FIA tem buscado assumir uma posição ativa e de protagonismo no PRME, com um
membro da Fundação em seu board e também oferecendo sua infraestrutura para a
realização de eventos e reuniões de trabalho.

22

Pacto Global da ONU
Em 2018, a FIA tornou-se signatária do Pacto Global da ONU, iniciando um trabalho de
alinhamento de suas estratégias e operações a dez princípios universais:

RESPEITAR e apoiar os direitos humanos reconhecidos

internacionalmente na sua área de influência

ASSEGURAR a não participação da empresa em violações dos

direitos humanos

APOIAR a liberdade de associação e reconhecer o direito à

negociação coletiva

ELIMINAR todas as formas de trabalho forçado ou

compulsório

ERRADICAR todas as formas de trabalho infantil na sua cadeia

produtiva

ESTIMULAR práticas que eliminem qualquer tipo de

discriminação no emprego

ASSUMIR PRÁTICAS que adotem uma abordagem

preventiva, responsável e proativa para os desafios ambientais

DESENVOLVER iniciativas e práticas para promover e

disseminar a responsabilidade socioambiental

INCENTIVAR o desenvolvimento e a difusão de tecnologias

ambientalmente responsáveis

COMBATER a corrupção em todas as suas formas, incluindo

extorsão e suborno

2323

Estes princípios referem-se às áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e
combate à corrupção.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS

Seja nas atividades de ensino, nos projetos de consultoria ou nas operações do dia-a-dia, a
Fundação orgulha-se por contribuir com a promoção do Desenvolvimento Sustentável
especialmente oferecendo Educação de Qualidade – ODS 4. [GRI 103-1]

Ao longo deste relatório, as ações da
Fundação são descritas e associadas
aos ODS. [PRME L27]

Assim, a Fundação demonstra seus
compromissos publicamente e busca
despertar a sociedade para novos
valores e novos comportamentos em
prol do Desenvolvimento Sustentável.
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BIBLIOTECA
Inaugurada em 17 de junho de 2003, a Biblioteca tem como
objetivo proporcionar à comunidade FIA acesso à informação, com
foco na Administração, atualizada e de qualidade, como forma a
estimular a pesquisa e a produção científica.

A Biblioteca FIA possui o acervo informatizado e de livre acesso,
proporcionando disponibilidade e adequação de títulos clássicos e
contemporâneos e de periódicos acadêmicos correntes nacionais e
internacionais que são utilizados pelo corpo discente, docente e
comunidade acadêmica em geral.

Localização: UEN - Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 7221, Pinheiros, São Paulo.

O ambiente amplo e moderno permite que os estudantes possam se dedicar às suas
pesquisas. A Biblioteca também conta com uma equipe especializada que oferece suporte
presencial e online, além de orientar para o uso das ferramentas de pesquisa.
A Biblioteca disponibiliza bases de dados eletrônicas com mais de 20.000 artigos técnicocientíficos, acervo informatizado com mais de 17.500 exemplares para empréstimo e
consulta local; plataforma com dados estatísticos com relatórios sobre mercados
específicos; entre outros.
25

A Biblioteca também realiza parcerias, a fim de ampliar o leque de recursos de pesquisa à
comunidade:

26 26

PERFIL DOS NOVOS PROJETOS CONTRATADOS EM 2019

Em 2019, foram abertos 392 novos projetos nas linhas de
educação continuada e de consultoria e pesquisa, resultado do
esforço de captação dos Coordenadores de Projetos da FIA.
Foram analisadas e registradas 702 propostas e 1590
solicitações de registro de contato. Foram desenvolvidos 83
projetos de educação continuada desenvolvidos para
organizações públicas e privadas. Destacam-se os cursos
realizados para as seguintes organizações:

Banco Bradesco S/A, Avon Cosméticos, Banco Honda S/A., Banco do Brasil S.A, Banco
Daycoval S.A, Caixa Econômica Federal - CEF , Brasilseg Companhia de Seguros ,
ArcelorMittal Brasil S.A. , Ajinomoto do Brasil Indústria e Comercio de Alimentos Ltda.,
Associação Brasileira de Logística – Abralog, Arthur Lundgren Tecidos S/A Casas
Pernambucanas, Atacadão Distribuição, Comércio e Indústria, B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão,
Caterpillar Brasil LTDA, CFA - Conselho Federal de Administração, Cencosud Brasil
Comercial Ltda., Chubb Seguros Brasil, Ciee - Centro de Integração Empresa Escola, CLARO
S.A, Companhia de Gás do Amazonas – Cigás, Correias Mercúrio S.A Industria e Comercio,
CPFL Energia S.A , CRA-PR - Conselho Regional de Administração do Paraná, Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, Eurofarma Laboratório, FIESC - Federação das
Indústrias do Estado de Santa Catarina, Inquima LTDA , Itaú Unibanco S.A , LG Eletronics do
Brasil Ltda, Lojas Riachuelo S.A , Mercedes Benz do Brasil, O Boticário Franchising Ltda. ,
Petróleo Brasileiro S.A, Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, Raia Drogasil S/A, Sanasa Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento, Sesi - Serviço Social da Indústria,
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, Volkswagen do Brasil
Indústria de Veículos Automotores Ltda. Yamaha Motor do Brasil LTDA.
Outros 50 projetos foram desenvolvidos na linha de estudos e pesquisas aplicadas,
descritos a seguir.
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Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Aplicadas

Em 2019 foram contratados 50 projetos de consultoria e pesquisa para organizações do
setor público e privado.
Especialmente no setor público, destacam-se 25 novos projetos envolvendo estudos nas
áreas de inovação, modernização e reforma administrativa, gestão do conhecimento,
tecnologia da informação, recursos humanos e finanças. Os setores envolvidos
compreenderam: energia, saúde, meio ambiente, tecnologia da informação, educação,
saneamento, transporte, indústria e prestação de serviços.
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PROGRAMAS EDUCACIONAIS INSTITUCIONAIS
De modo geral, as atividades educacionais desenvolvidas pela FIA encontram-se sob o
manto da Faculdade FIA de Administração e Negócios, instituição de educação mantida
pela Fundação que atua primordialmente nas seguintes linhas de Administração:
graduação, pós-graduação lato sensu, pós-graduação strictu sensu e cursos de
aperfeiçoamento.
Assim, o portfólio da Faculdade congrega os cursos de Bacharelado em Administração e o
Mestrado Profissional em Gestão de Negócios, além de cursos associados aos núcleos
especializados de pesquisa; todos integrados por intermédio de ações institucionais, que
buscam trazer o que há de mais atual em termos metodológicos e de tecnologia para
melhorar a experiência de ensino e aprendizagem para discentes e docentes. [GRI 102-2 /
PRME T1]

Neste sentido, em 2019 a Direção da Faculdade produziu iniciativas nos seguintes temas:





Metodologias ativas
Inteligência artificial
Big data
Realização de atividades educacionais síncronas
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Cursos e programas educacionais que possuem conteúdo diretamente relacionado com ODS,
Princípios do Pacto Global e Princípios do PRME: [PRME T35 / PRME R13]
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Graduação em Administração
Com sua primeira turma iniciada em 2009, o curso de Bacharelado em Administração da
Faculdade FIA de Administração e Negócios completou 10 anos de sucesso e vem se
consolidando como um dos melhores cursos de graduação do país.
O curso de Graduação tem duração de quatro anos e possui uma grade curricular diversificada e
voltada para uma formação integral com uma carreira internacional. Durante os dois primeiros
anos, as aulas ocorrem em período integral. Já a partir do terceiro ano, o aluno tem a possibilidade
de colocar seus conhecimentos em prática, estagiando em empresas e tornando-se consultor da
empresa júnior ou de entidades sociais que auxiliam ONGs a aprimorar suas atividades
administrativas.
Os alunos da Graduação FIA podem realizar intercâmbios internacionais e cursar disciplinas em
escolas de negócios parceiras da Fundação Instituto de Administração. No entanto, aqueles que
não participarem do programa terão assegurada sua experiência internacional, pois o curso possui
disciplinas ministradas exclusivamente em inglês e, durante o semestre, há contato com alunos
estrangeiros que vem cursar disciplinas no curso de graduação FIA.
Desde sua origem, o curso foi estruturado em função de pesquisas de mercado realizadas com
executivos, visando ser um curso em nível de bacharelado de referência no ensino de graduação
em Administração no país.
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3000 horas/aula no curso



Disciplinas ministradas em inglês



Intercâmbio com as melhores universidades do mundo



Infraestrutura e corpo docente padrão de qualidade FIA

Rede de parceiros da Graduação:

Em 2019, dentre as empresas que contrataram estagiários da Graduação FIA, destacam-se:
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Pós-MBA
Desde 2006, a FIA oferece um programa Pós-MBA destinado exclusivamente ao público
executivo, com ampla trajetória profissional e acadêmica. Como o nome indica, trata-se de
um curso a ser realizado após a conclusão de um MBA.
As atividades educacionais são disponibilizadas em sistemas de créditos, para que o
participante tenha condições de construir seu curso a partir do seu interesse profissional e
disponibilidade de tempo.

O Pós-MBA vem cumprindo os princípios estabelecidos em sua criação, de oferecer
conteúdo multidisciplinar com foco nos negócios, de ser flexível para permitir compor um
mix de atividades educacionais pelo sistema de créditos, de oferecer orientação
educacional por tutores de reconhecida experiência profissional e/ou acadêmica e de ser
personalizado para atender às necessidades individuais através do Plano de
Desenvolvimento Educacional.

Temas transversais que fizeram parte do conteúdo dos encontros de 2019:












Career Ownership e Transições Profissionais
Governança e Gestão da Tecnologia da Informação
Empreendedorismo Corporativo Intrapreneurship
Marketing de Produtos Inovadores
Tendências do Marketing Digital
Novas Relações de Trabalho e os Desafios da Gestão de Pessoas
Cenário Mundial e Perspectivas para a Economia Brasileira
Aplicação de Big Data para a Tomada de Decisão nas Organizações
Transformação Digital e os Impactos na Estratégia Corporativa
Inovação na Prática com Lego® Serious Play®
Futuring – A Concepção do futuro pela empresa competitiva
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Pós-Graduação Stricto Sensu
O Mestrado Profissional em Gestão de Negócios é o primeiro curso de Pós-Graduação
Stricto Sensu da Faculdade FIA de Administração e Negócios. Oferecido desde 2014, já
intitulou 109 Mestres, cuja dissertação foi aprovada por uma banca de avaliadores internos
e externos à instituição. No triênio 2017-2019 foram 79 defesas concluídas com sucesso,
sendo 35 em 2019. [PRME R1 / R6]

As disciplinas do curso estão estruturadas em três grupos funcionais:
I. Instrumentais – relativas à capacitação metodológica para a pesquisa;
II. Competências centrais – que envolvem o aprofundamento na especialidade do curso;
III. Complementares – que expandem a área de competência central.

Linha de Pesquisa 1:

Linha de Pesquisa 2:

Gestão Estratégica

Mercados e Geração de Valor

Cultura e Liderança Organizacional
Estratégias de Internacionalização de
Empresas de Países Emergentes
Gestão de Carreira no Contexto
Pessoal e Organizacional
Estratégia em Novos Negócios
Governança Corporativa e Gestão de
Riscos Corporativos
Educação Corporativa no Brasil

Competitividade Socioambiental
Gestão de Projetos no Contexto da
Inovação Empresarial
Operações e Geração de Valor
Gestão da Inovação e
Competitividade Empresarial
Desenvolvimento de Modelos de
Avaliação de Risco e Crédito
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Pós-Graduação Lato Sensu e cursos de Extensão
As atividades educacionais da FIA voltadas à Pós-Graduação Lato Sensu, incluindo os cursos
MBA que notabilizaram a Fundação no início dos anos 2000 permanecem sendo o ponto de
destaque da instituição, sobretudo pela abrangência dos cursos em relação às áreas da
Administração e aos setores da economia.

Essa abrangência se traduz em todos os cursos oferecidos em 2019: [GRI 102-2 / PRME T1]




259 cursos abertos
48 cursos de Pós-Graduação
27 MBAs
12000
10000

A Fundação cumpre seu compromisso
social, oferecendo bolsas de estudo em
forma de benefícios educacionais integrais
ou parciais representando, em média, 9,7%
do volume total de alunos desses cursos.
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PROGRAMAS INSTITUCIONAIS
Uma das principais características da Fundação é sua organização por intermédio de
núcleos especializados, cujas pesquisas e atividades estão divididas nos diversos campos
temáticos da Administração, tais como: Agronegócios, Ciência e Tecnologia, Comércio
Exterior, Empreendedorismo Social, Infraestrutura Pública, Estudos do Futuro, Finanças,
Gestão de Pessoas, Gestão de Projetos, Gestão da Saúde, Gestão Socioambiental,
Informática, Gestão de Operações, Marketing, Pequenas e Médias Empresas e Varejo.
Os programas congregam docentes, pesquisadores e colaboradores técnicoadministrativos que desenvolvem atividades por meio de projetos nas três áreas de
atuação da instituição: educação, pesquisa e extensão.

CEATS – Centro de Empreendedorismo Social e
Administração do Terceiro Setor
Coordenadora: Profª. Drª. Rosa Maria Fischer

Quando o empreendedor consegue enxergar outras dimensões no seu negócio além do
lucro, ele é capaz de gerar valor à sociedade. E foi para ajudar nesse objetivo que surgiu o
Centro de Empreendedorismo Social e Administração em Terceiro Setor (CEATS). Com
reconhecimento nacional, o núcleo contribui para a formação de uma nova geração de
gestores que objetivam transformar seus empreendimentos em negócios de impacto, com
um propósito que vai muito além do retorno econômico. O CEATS é composto por equipes
multidisciplinares de professores e pesquisadores que executam projetos e atividades de
educação superior e capacitação profissional.

CERP- Centro de Estudos
Infraestrutura Pública

em Regulação e

Coordenador: Prof. Dr. José Roberto Ferreira Savóia
O CERP é um programa que tem por objetivo oferecer suporte, através de pesquisa, ensino
e consultoria, para o desenvolvimento adequado das atividades de regulação e de
infraestrutura no Brasil. Sua visão é baseada em ser a principal referência acadêmica,
conceitual e prática em regulação de infraestrutura para instituições públicas e privadas no
país.
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GPRO- Programa de Gestão de Processos
Coordenador: Prof. Dr. Roberto Sbragia

O GPRO é um programa que se dedica à busca de conhecimentos, formação de
profissionais e apoio especializado às organizações orientadas a projetos. A gestão de
projetos tornou-se área do conhecimento aplicada aos mais variados tipos de
empreendimentos, em especial aqueles da nova sociedade pós-industrial – tecnologia da
informação, eventos de todos os tipos, redesenho de processos, implantação de sistemas,
desenvolvimento organizacional, grandes competições – além das atividades de pesquisa,
desenvolvimento de produtos e inovação e áreas tradicionais da engenharia, onde havia
nascido. Dessa forma, a gestão de projetos é, cada vez mais, área do conhecimento com
forte identidade própria. Dentro da FIA, as atividades dedicadas a essa área do
conhecimento, assim como a equipe que nelas trabalha, ganharam ao longo do tempo
um corpo próprio, com um foco mais definido e de grande expressão, concentradas
no GPRO. Como um programa de largo spectrum, o GPRO tem sua atuação centrada em
Educação Executiva, Consultoria e Estudos/Pesquisas, orientadas tanto ao setor privado
quanto público.

LABDATA – Laboratório De Análise de Dados
Coordenadora: Profª. Drª. Alessandra de Ávila Montini

O LABDATA é um laboratório de ensino, pesquisa e consultoria em Análise de Dados,
Estatística Aplicada, Data Mining, Inteligência Artificial e Análise de Big Data. O programa
atua com uma equipe multidisciplinar que atua na área de ensino desenvolvendo cursos de
MBA, Pós-Graduação, extensão e treinamentos customizados in company. Também é um
núcleo de pesquisa, consultoria e aperfeiçoamento para profissionais que desejam
desenvolver projetos nessa área de atuação.

38

O LABFIN é um programa voltado às ciências financeiras que promove pesquisas e
exploração de aplicações e técnicas de Finanças Contemporâneas no Brasil. É sinônimo de
qualidade quando o assunto é Finanças Corporativas e Mercados Financeiros. É
coordenado pelo Prof. Dr. José Roberto Securato, autor de diversos livros na área
financeira, além de ser um dos mais respeitados professores de finanças do país.

PENSA – Programa de Estudos dos Negócios do Sistema
Agroindustrial
O Centro de Conhecimento em Agronegócios é um centro avançado, dedicado
originalmente à Gestão e Coordenação de Agronegócios, que atua nos cenários nacional e
internacional, desenvolvendo a excelência em pesquisa, capacitação e consultoria. Está
estruturado em forma de rede envolvendo a colaboração de professores, consultores,
pesquisadores, empresários e demais agentes ligados ao agronegócio. A abordagem
conceitual do PENSA ampliou seu escopo para além no foco na análise de sistemas
agroindustriais. A Nova Economia Institucional contempla a análise das instituições que
delimitam as regras do jogo nos mercados e na sociedade, bem como a análise das interrelações das organizações por meio da economia dos custos de transação (ECT). A teoria da
Organização Industrial (OI), por sua vez, permite a análise de setores, grupos estratégicos e
estrutura dos mercados.

PGT - Programa de Gestão da Inovação e da
Tecnologia

O PGT é formado por professores ligados à pesquisa, consultoria e treinamento na área de
gestão da tecnologia e da inovação em empresas e demais empreendimentos inovadores.
O PGT integra professores que se dedicam à busca do conhecimento de vanguarda, à
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consultoria e à capacitação de profissionais. As empresas que buscam alavancar sua
competitividade para atuar no mercado interno ou externo, rumo à internacionalização,
encontram no PGT os conceitos, técnicas e instrumentos de gestão da inovação mais
adequados às suas necessidades. Em gestão da inovação, destacam-se os temas de política
industrial e tecnológica, indicadores de capacitação tecnológica, gestão estratégica da
tecnologia, alianças, auditoria e transferência de tecnologia, gestão de P&D e gestão do
conhecimento.

PROCEB – Programa de Comércio Exterior Brasileiro
Coordenador: Prof. Dr. Celso Cláudio de Hildebrand e Grisi
O PROCEB é um programa multidisciplinar de pesquisa, ensino e assessoria em comércio
exterior, que desenvolve competências nesta área a partir da cooperação com outros
programas afins e com grupos internacionais de estudo. Entre as principais finalidades do
programa estão capacitação profissional em comércio internacional em diferentes níveis;
desenvolver estudos e pesquisas nessa área de conhecimento; investir na disseminação de
conhecimentos gerados mediante publicações; organizar um banco de dados com
informações e referências nessa área; oferecer serviços de assessoria e suporte a
empresas, órgãos da administração pública e demais intervenientes no comércio exterior.

PROCED – Programa de Capacitação da Empresa
em Desenvolvimento
Coordenador: Prof. Dr. Almir Ferreira de Sousa
O ProCED é um núcleo de excelência no setor da pequena e média empresa, cujo objetivo é
contribuir para o desenvolvimento e atualização da gestão empresarial. Criado e
desenvolvido por grandes mestres da área, como o Prof. Dr. Adelino De Bortoli Neto e o
Prof. Dr. Almir Ferreira de Souza, o ProCED proporciona o aprendizado de conhecimentos
indispensáveis sobre o mundo empresarial, focalizando, principalmente, nas ações
gerenciais da empresa em desenvolvimento, seja ela micro, pequena, média ou grande.
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PROESPORTE – Programa de Gestão e Negócios
do Esporte

O PROESPORTE é um programa que se dedica à busca de conhecimentos, formação de
profissionais e apoio especializado às organizações envolvidas na gestão e nos negócios da
Indústria do esporte no Brasil.A equipe técnica do Programa é composta por especialistas,
mestres, doutores e profissionais de mercado, profundos conhecedores da indústria do
esporte, capazes de combinar, adequadamente, conceitos, modelos teóricos e ferramentas
com a prática. Isso é possível porque a equipe do PROESPORTE tem como seu principal
laboratório o ambiente real no qual os clubes, federações e instituições esportivas estão
inseridos. Por meio de pesquisas e estudos profundos realizados nestas organizações
produz-se a vanguarda do conhecimento em gestão e negócios do esporte, com o
propósito de fornecer, por meio de consultorias e treinamento, o alicerce conceitual
necessário aos tomadores de decisões nas instituições esportivas visando elevar sua
eficiência e garantir sua sustentabilidade.

PROFUTURO – Programa de Estudos do Futuro
Coordenador: Profª. Drª. Renata Giovinazzo Spers

O Programa de Estudos do Futuro auxilia empresas e instituições públicas e privadas a
aprimorar seus processos de planejamento, por meio da realização de estudos, pesquisas e
prestação de serviços nas áreas de Estudos do Futuro, Estratégia, Bens Populares e
Internacionalização e Mercados Populares Globais. Regularmente são oferecidos à
comunidade cursos, treinamentos e seminários com base nos trabalhos acadêmicos.
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PROGEP – Programa de Estudos em Gestão de
Pessoas
Coordenador: Prof. Dr. Joel Souza Dutra
O PROGEP é um centro de referência na produção e divulgação de conhecimentos sobre
gestão de pessoas e processos de mudança organizacional. Ao longo da primeira década
dos anos dois mil os grupos de estudos geraram várias coletâneas, além do estímulo aos
professores e pesquisadores para publicarem livros destinados à academia e a profissionais
que atuam na área de gestão de pessoas. Os resultados foram mais de vinte livros
publicados com o suporte do PROGEP e o estímulo a novas iniciativas de pesquisa,
culminando com a organização da pesquisa As Melhores Empresas para Você Trabalhar,
publicada pela revista Você S.A., em parceria com o PROGEP desde 2006.
PROGESA – Programa
Socioambiental

de

Gestão

Estratégica

Coordenador: Prof. Dr. Isak Kruglianskas

O PROGESA atua com a complexidade ambiental, tratando a questão por meio de
iniciativas que englobem a organização como um todo e destaquem a necessidade de
atividades sustentáveis. O programa extrapola as atividades no espaço das empresas e das
salas de aula, também promovendo a integração entre diversos e diferenciados públicos
em uma só comunidade. O propósito desta comunidade é a troca e compartilhamento de
práticas e experiências inovadoras em sustentabilidade mediante painéis de debate, fóruns
empresariais, simpósios e congressos, bem como ambientes virtuais de aprendizagem. A
evolução e crescimento desta comunidade se dão mediante debates multi e
interdisciplinares, o que engloba: especialistas, professores, alunos, empresários e
consultores de diferentes áreas e de renome nacional e internacional.
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PROINFO – Programa de Informática e Informação
Coordenador: Prof. Dr. Nicolau Reinhard
O PROINFO tem por objetivo de estudar e promover os temas Tecnologia de Informação
(TI), Gestão de Contratos, Compliance, Gestão de Riscos e Economia Comportamental na
Administração Pública e Privada, através de pesquisa, educação, consultoria, treinamento e
desenvolvimento de soluções. Participam do PROINFO professores e pesquisadores do
Departamento de Administração da FEA/USP, além de técnicos especializados, os quais
vêm realizando pesquisas acadêmicas e atividades de educação, consultoria e treinamento
nas áreas de Automação de Processos Administrativos, Gestão de Contratos, Compliance,
Gestão de Riscos, Planejamento de Informática, Projeto e Desenvolvimento de
Sistemas, Aplicações da Tecnologia de Informação e Prospecção, Avaliação e Aplicação de
Novas Tecnologias.

PROMARK – Programa de Marketing e Serviços
Coordenador: Prof. Dr. Marcos Cortez Campomar
O PROMARK, com expertise em gestão de marketing, atua com pesquisa, consultoria e
qualificação profissional, principalmente para empresas e organizações do setor de
serviços. Realização de pesquisas de mercado, consultoria e treinamento de pessoal.

PrOperações
Operações

–

Programa

de

Gestão

de

Coordenador: Prof. Dr. Paulo Tromboni de Souza

O programa tem por objetivo prover infraestrutura, temática comum e espaço institucional
de atuação integrada para atividades de educação executiva e consultoria na área de
Gestão da Produção e Operações Competitivas. Em particular, o PrOperações visa realizar:
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cursos de extensão gerencial para profissionais interessados com adequada formação e
experiência prévias; serviços de consultoria para empresas necessitadas de apoio na
melhoria da gestão das suas operações comerciais; e pesquisa aplicada integrada e
complementar à educação executiva e consultoria.

PRO-SAÚDE – Programa de Estudos em Saúde
Coordenador: Prof. Dr. Marcelo Caldeira Pedroso

O Pro-Saúde é um centro avançado dedicado à geração, disseminação e aplicação do
conhecimento em gestão no setor de saúde.

PROVAR – Programa de Administração de Varejo
Coordenador: Prof. Dr. Claudio
O PROVAR é um centro acadêmico de estudos nas áreas de varejo e mercado de consumo
no Brasil e busca manter parcerias com as organizações envolvidas com o setor. O
programa foi criado em 1992 com o objetivo de promover pesquisas e oferecer
treinamento para o setor varejista. É coordenado pelo Prof. Dr. Claudio Felisoni de Angelo,
autor de diversos livros sobre varejo.
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Educação à distância
Além da experiência pedagógica diferenciada da
Faculdade FIA de Administração e Negócios, a Fundação
sempre esteve atenta à evolução e aplicação da
tecnologia da informação na educação e em seus cursos
de Graduação, Pós-Graduação e Extensão.
A constituição de um Departamento de Tecnologia da Informação no final da década de 80
e da área de educação à distância em 2003, mostram o comprometimento da Fundação
Instituto de Administração (FIA) na aplicação das tecnologias da informação e comunicação
para a melhoria do ensino, aprendizagem e da experiência e percepção dos alunos. Os
investimentos em infraestrutura de TI e iniciativas de Educação a Distância, possibilitando
uma integração nativa dos processos de ensino, aprendizagem virtuais com os presenciais,
sistema acadêmico e de biblioteca com integração de bases de dados eletrônicas para
pesquisa. O apoio do Núcleo de Ensino a Distância possibilitou o crescimento significativo
da oferta de EAD para o mercado: 60 cursos, na maior plataforma de e-learning do mundo,
Coursera.
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FIA Online

O projeto FIA Online foi planejado e desenvolvido ao
longo do ano de 2019 a partir de uma parceria da FIA
com a UOL Edtech. O projeto tem por objetivo
possibilitar a oferta de cursos de pós-graduação na
modalidade online com o compromisso de manter a
mesma qualidade reconhecida dos cursos presenciais e
romper as fronteiras físicas da cidade de São Paulo.
A intenção da parceria foi unir a expertise da FIA como excelência em escola de negócios e
o ferramental tecnológico, capital e abrangência de comunicação da marca UOL.
Com o credenciamento da FIA para oferta de cursos de especialização EAD obtido em 2018,
o momento foi oportuno para a FIA expandir seu portfólio com uma nova linha de produto
que caracterizasse alto alcance e abrangência. Estimou-se atingir um número de alunos
inédito na história da FIA, uma vez que os cursos são ofertados em âmbito nacional.
A fim de replicar a excelência do modelo presencial, os cursos da FIA Online foram
pensados para serem gravados dentro da sala de aula, ambiente de domínio do professor.
Os docentes participantes foram selecionados criteriosamente para a garantia desta
excelência. Além do corpo docente da FIA, fazem parte do time de docentes profissionais
de mercado altamente conceituados e midiáticos, contratados para ofertar conteúdos
diferenciados ao corpo discente.
Por se tratar de um produto digital, os esforços de vendas e campanhas são difundidos na
mídia online, outro fator que beneficia a propagação da marca FIA. Uma equipe de
atendimento exclusiva atua na venda e no pós-venda dos cursos.
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GESTÃO SOCIAL
O setor de Recursos Humanos, além de zelar pelo
cumprimento da legislação trabalhista e pelas boas práticas
em gestão de pessoas, atua em conjunto com os gestores e
colaboradores responsáveis pelo desenvolvimento das
atividades administrativas, técnicas, operacionais e
gerenciais da Fundação. Também conta com diversos
prestadores de serviços para o desenvolvimento de
atividades específicas em projetos coordenados pela FIA.

Dentre os benefícios oferecidos pela Fundação estão: auxílio-creche, vale-transporte, vale
refeição, assistência médica e odontológica, previdência privada, seguro de vida e apoios
educacionais com bolsas de estudo e auxílio financeiro para cursos externos. Todos os
benefícios concedidos a colaboradores de tempo integral, são igualmente oferecidos aos
temporários ou colaboradores com jornada reduzida. [GRI 401-2]

A divisão de cargos é orientada pelas necessidades atuais, sendo representada por
diretores e superintendentes, gerentes e coordenadores, coordenadores adjuntos e
professores permanentes. Coordenadores de projetos não compõem a representação por
serem eleitos a partir do concurso público realizado pela FEA USP. [PRME AL1]
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Eventos Institucionais FIA 2019

A FIA realiza diversos eventos de cunho corporativo com objetivo de valorizar e reconhecer
as pessoas que atual na instituição. Datas importantes do calendário sempre são marcadas
pelo envio de mensagens de agradecimento e reconhecimento, além da entrega de brindes
e da realização de eventos.

A comunidade também é lembrada em diversas ocasiões, tanto pelos colaboradores como
por nossos alunos que se engajam em atividades sociais. Desta forma, a FIA contribui com
o alcance das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e os Princípios do
Pacto Global. [PRME E-27] [GRI 403-6]



Encontros de Mindfulness

Sabendo da importância do bem-estar psicológico e emocional a FIA proporcionou aos seus
colaboradores encontros e oficinas de Mindfulness, realizadas em parceria com o Dr.
Marcelo Dermazo, referência e grande estudioso do tema.


Vacinação contra a Gripe

Em 2019 a FIA disponibilizou a vacina da gripe para todos seus colaboradores, alunos e
familiares, acreditando na prevenção como melhor caminho. O gesto vacinal contou com a
parceria de profissionais qualificados e acolhedores.
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Campanha de arrecadação Bazar Alavanca

Projeto social idealizado pelos alunos da graduação para a comunidade São Remo. Por
meio do apoio institucional foi possível aumentar o número de arrecadações e contribuição
para as crianças e adolescentes amparados pelo Projeto.


Treinamento da Brigada de Incêndio Edifício Birmann 21

Com o intuito de preparar todos os funcionários da FIA para situações emergenciais, foi
realizado treinamento específico, possibilitando a todos (as) habilidades necessárias.


Evento Dia das Secretárias

Com o objetivo de homenagear todas as secretarias que atuam na FIA, foi realizado um Day
Spa para cuidados faciais. Uma ação inovadora para aquelas que representam e colaboram
diariamente para a instituição.


Festa Julina

Em uma data muito tradicional do povo brasileiro, a FIA também teve sua participação. Foi
um evento com diversas gincanas, desafios, música e, principalmente, um cardápio típico e
diferenciado.


Concurso dia dos Pais

Sabendo da importância de todos eles, a FIA incentivou os pais a criarem uma bela ação
com seus filhos, um vídeo sobre o dia a dia com eles. Este concurso resultou em vídeos e
imagens surpreendentes, reforçando o bem estar e necessidade de um relacionamento
saudável entre pais e filhos. Os vídeos mais criativos ganharam prêmios.


Concurso de Arte Dia das Mães

Enxergando a força diária as mulheres e mães possuem na FIA, o concurso do melhor
desenho para o dia das mães esboçou a mãe heroína e o relacionamento com seus filhos e
filhas. Os desenhos mais criativos ganharam prêmios.


“Vamos tomar um café?”

Visando recepcionar todos os funcionários no início do ano de 2019 e concretizar a
mudança para as novas instalações, a FIA realizou um Café da Manhã integrativo e cheio de
novidades aos colaboradores.
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Dia das Crianças

As famílias dos colaboradores e seus filhos (as) receberam um evento inovador e único no
Dia das Crianças. Foi um evento incrível e muito divertido, no qual as crianças participaram
de uma programação de mais de 6 horas de muitas atividades, brincadeiras e muita alegria.



Dia internacional da Mulher

Com o objetivo de trazer aos eventos da FIA a transformação digital, a comemoração ao
Dia das Mulheres contou com um desafio em mídia social, na plataforma Instagram. O
desafio era divulgar uma foto que representasse a Mulher F.I.A. (Fantástica, Incrível e
Admirável). As três melhores fotos receberam prêmios.


Festa final de ano

Como todo ano, em 2019 também aconteceu a tradicional festa de final de ano para todos
os funcionários FIA. Visando sempre aproximar e integrar todos que trabalham na
Instituição, a festa de 2019 aconteceu com um tom de comemoração por todas incríveis
realizações que ocorreu durante um ano.
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Jantar dos coordenadores

Ao final de 2019 a FIA realizou o tradicional Jantar dos Coordenadores, este ano no
restaurante Mani Manioca. O evento contou com a participação do Trio Gloss e
autoridades externas.
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Disseminação de conhecimento
A Fundação cumpre o compromisso social de disseminar
conhecimento gratuito à sociedade através da organização
de eventos abertos ao público. Estes eventos são realizados
no auditório da FIA, localização na Unidade Educacional
Nações Unidas (UEN).

Em 2019, foram 88 eventos abertos ao público, totalizando 263 horas de atividades.
Temas contemporâneos da Administração instruíram e inspiraram 4.815 participantes:










Marketing digital
Desafios da longevidade
Energias renováveis
Oportunidades do mercado de seguros e previdência
Gestão de projetos
Economia circular
Liderança colaborativa
Criatividade
Empresa familiar e muitos outros
52

Projeto Social Jovem Aprendiz
No último triênio, o Programa Jovem Aprendiz da FIA
ofereceu
oportunidade
de
desenvolvimento
profissional para 35 jovens, prioritariamente de baixa
renda, impactando 144 pessoas no combate à
desigualdade.

Com 84% de concluintes e 22% dos jovens contratados, muitas vezes antes do término do
contrato, o Projeto Jovem Aprendiz tem demonstrado que os jovens carecem de
oportunidades e sabem aproveitá-las.

As organizações que cumprem seu papel social oferecendo esta oportunidade aos jovens
ganham reconhecimento da comunidade e sentem o clima organizacional ser renovado
pela juventude.
“Ótima oportunidade, gostaria que outros jovens tivessem a
chance, a FIA abriu portas, uma excelente empresa, com um time
incrível!”
Gustavo Martins, 20 – Jovem Aprendiz FIA
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Estágio/CLT

“Minha vida em si mudou completamente depois que entrei na FIA,
tanto nos conhecimentos na área que trabalho, tanto como pessoa.”
Layla do Vale Oliveira, 17 – Jovem Aprendiz FIA
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Projeto Social de Capacitação Acadêmica e Profissional – CAPJOVEM
O CAPJovem é um projeto social de Capacitação Acadêmica e Profissional,
com bolsa de 100%, que tem o propósito de facilitar o acesso de jovens,
em condições socioeconômicas desfavoráveis, às principais universidades
públicas e privadas do país.
Além de proporcionar as habilidades necessárias para acesso às Universidades, o
CAPJovem objetiva que jovens egressos da rede escolar pública, com idade entre 16 e 24
anos e com ensino médio completo, fortaleçam suas percepções de valores sociais e éticos
como alicerces de seus futuros pessoais e profissionais.
São pré-requisitos para ingresso no curso: faixa etária de 16 a 24 anos; ter cursado o ensino
fundamental e médio em escolas públicas e possuir renda bruta média mensal de um
salário mínimo por membro da família.
O processo seletivo conta com: prova de conhecimentos gerais e raciocínio lógico;
avaliação socioeconômica e entrevista.
Os benefícios concedidos aos aprovados são: bolsa de 100%; material didático (sistema de
ensino Poliedro); material de apoio às aulas; espaço e apoio para plantões de dúvidas;
uniforme; vale-transporte; alimentação (café da manhã e almoço); acompanhamento
psicológico; curso de oratória; palestras sobre assuntos da atualidade; e visitas a
localidades de interesse dos futuros acadêmicos.
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Dados do projeto CAPJovem em 2019:


Total de Inscritos: 708



Classificados na Avaliação de Conhecimentos Gerais: 115



Análise Socioeconômica: 87



Aprovados na Dinâmica de grupo e entrevistas: 65



Matriculados: 40



Terminaram o curso: 30



Aprovados em Universidades: 66,7%
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Ao longo de uma trajetória de 19 anos de existência, o projeto já impactou a vida de
cerca de 700 jovens, com um índice de aprovação de aproximadamente 70%.
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Programa de Aperfeiçoamento Profissional – CAPEXECUTIVO

O CAPExecutivo é um projeto Social da FIA, com bolsa de 100%, que vem
sendo desenvolvido desde 2007 em parceria com a ABA (Associação
Beneficente Anhembi).
Este projeto de Aperfeiçoamento Profissional tem o propósito de atualizar
e ampliar as habilidades de executivos com dificuldade de recolocação,
que aspirem retornar ao mercado de trabalho, como empreendedores,
como consultores ou mesmo com vínculo empregatício.
Curso com 252 horas-aula, no período de dez meses, composto por sete disciplinas, para
turmas com até 35 participantes. As aulas são ministradas às sextas-feiras, das 19h às 23h,
e aos sábados das 13h30 às 17h30.
São pré-requisitos para ingressar no curso: ser graduado pelo menos há cinco anos em
qualquer área de conhecimento, estar em disponibilidade no mercado de trabalho há mais
de quatro meses e evidenciar necessidade de ser ajudado por um projeto social.
O processo seletivo conta com provas de conhecimentos gerais e raciocínio lógico e
redação, além de entrevista com a Coordenação do curso.
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Dados do projeto CAPExecutivo em 2019:


Total de inscritos: 532



Matriculados: 39



Terminaram o curso: 35



Recolocados no mercado de trabalho: 60%
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Ao longo de uma trajetória de doze anos de existência, o projeto CAPExecutivo recolocou
no mercado de trabalho 66% dos profissionais que passaram pelo curso.
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IGESC
Dentre as instituições parceiras apoiadas pela FIA, merece destaque o Instituto GESC - IGESC. O
IGESC é um programa de capacitação de organizações sociais, que alia aspectos conceituais e
práticos de gestão.
Os programas são voltados para capacitação e fortalecimento da gestão e governança para
Organizações da Sociedade Civil. O instituto também envolve voluntários já cadastrados, bem como
novos voluntários, alunos e ex-alunos dos cursos da FIA, além de outros interessados. Dentre os
eventos ocorridos ao longo de 2019, destacam-se:







79º GESC
Ecos da Maturidade –Propósitos de Vida – Como nos preparar para o que há de vir
Ressignificação do papel da mulher 50+
II Multidiálogo – A pessoa com deficiência: vida adulta, previdência e seguridade
social
Palestra – Gerando valor para as organizações contemporâneas: sustentabilidade e
inovação

58

58

CONTRIBUIÇÕES À USP
A FIA tem como um de seus objetivos promover o apoio às atividades acadêmicas do
Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade da USP e demais Instituições de Educação, para o qual destina recursos
provenientes das receitas de projetos que permitem a manutenção de importantes
políticas internas – como a publicação da Revista de Administração da USP (RAUSP), a
realização dos Seminários em Administração (SemeAD), a concessão do Prêmio Ruy Leme
de Excelência Acadêmica, o apoio à pesquisa dos docentes do Departamento e a
manutenção das secretarias do curso de Graduação e do Programa de Pós-Graduação em
Administração.
No decorrer de 2019, foram prestados à FEA-USP variados tipos de apoio, tais como:
assessoria de imprensa na divulgação de eventos, infraestrutura administrativa e
tecnológica, entre outros.
As quatro modalidades de apoio definidas em 2007 foram mantidas, a saber:


Apoio para participação de eventos científicos (APEC): valores destinados para apoiar a
participação em congressos e reuniões científicas;



Apoio para pesquisas financiadas por agências (APEF): valores destinados para apoiar
docentes que possuam projetos de pesquisa acadêmica ou subprojetos temáticos
aprovados em instituições brasileiras oficiais de fomento à pesquisa;



Apoio para incentivo à produtividade (APCI): valores destinados para estimular a
realização de pesquisas e consequentemente aumentar a produtividade dos docentes.
Este apoio pode ser utilizado para viabilizar sua participação em eventos científicos,
aquisição de materiais, ou para qualquer outra finalidade que permita a ampliação de
sua produção científica;



Apoio técnico à publicação (APTR): valores destinados para apoiar a elaboração de
publicações, compreendendo revisão gramatical e de estilo, orientações
metodológicas, assistência em matemática e estatística, versão para línguas
estrangeiras e serviços de editoração.

SEMEAD
O SemeAd, Seminários em Administração, é um evento científico brasileiro que tem como
objetivo contribuir para o fortalecimento e o aprimoramento da produção e difusão do
conhecimento voltado à comunidade acadêmica e profissional da área de Administração.
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Organizado pelo Programa de Pós-graduação em Administração (PPGA) da Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP) e
apoiado pela FIA, o SemeAd vem se consolidando como um dos principais eventos do país
na área de Administração. É uma oportunidade para que estudantes, pesquisadores e
profissionais de Administração possam trocar experiências acerca de pesquisas, dentro das
áreas temáticas abordadas no evento.
Em 2019, a 22ª edição do SemeAd ocorreu entre os dias 5 e 8 de novembro e contou com:








Keynote Speakers internacionais;
Sessões científicas de apresentação de artigos, relatos tecnológicos e casos de ensino;
Sessão Sapiens de aprimoramento de estudos científicos;
Consórcio Doutoral;
Business Cases;
Oficinas e Mini-cursos metodológicos;
Indicação de trabalhos à Fast Track e Prêmio de melhores artigos.
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Prêmio Ruy Leme de Excelência Acadêmica

Todos os anos, no dia da Aula Magna, a FEA-USP
premia os melhores alunos dos quatro cursos
(Administração, Economia, Contabilidade e
Ciências Atuariais). Em 2019, a Aula Magna
ocorreu no dia 12/03/2019 e contou com a
presença do ex-Presidente da Petrobrás e atual
Presidente Executivo da BRF, Pedro Parente.
No curso de Administração, os prêmios foram
para os alunos Eduardo Henrique Celestino
(período diurno) e Gabriel de Melo Hachul
(período noturno). Cada um recebeu um cheque
de R$ 1,5 mil patrocinado pela FIA.
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[GRI 102-7 / GRI 201-1]

BALANÇO SOCIAL 2019
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[GRI 401-1]
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PRODUÇÃO ACADÊMICA DOS COORDENADORES FIA
Tendo como um de seus principais objetivos a
disseminação de conhecimentos em Administração, a FIA
dedica anualmente parte de seus recursos orçamentários
para apoiar a produção científica de seus Coordenadores
de Projeto, seja através de suporte administrativo e
financeiro, seja através do conhecimento produzido nos
estudos e pesquisas aplicadas em organizações públicas e
privadas.
Esta seção apresenta a produção acadêmica dos
Coordenadores da FIA no ano de 2019 obtida através do
Curriculum Lattes e da base de dados Dedalus, organizada
em ordem alfabética por Coordenador.

ADALBERTO AMÉRICO FISCHMANN
ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS
FISCHMANN, Adalberto Américo. et al. The strategic management practice in an online experiential
learning laboratory. Revista Iberoamericana de Estratégia, São Paulo, v. 18, n. 3, p. 382-396, julset. 2019.
FISCHMANN, Adalberto Américo. et al. A missão organizacional das melhores e maiores empresas
do brasil. Future Studies Research Journal: trends and strategies, São Paulo, v. 11, n. 1, p. 01-24,
jan-abr. 2019.

ADRIANA MAROTTI DE MELLO
ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS
MELLO, Adriana Marotti de; SOUZA, João Valsecchi Ribeiro de; MARX, Roberto. When Is an
Innovative Urban Mobility Business Model Sustainable? A Literature Review and
Analysis, Sustainability, vol. 11, n. 6, pag. 1-18, mar. 2019.

ALESSANDRA DE ÁVILA MONTINI
ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS
MONTINI, Alessandra de Ávila. Combinação da projeção da volatilidade percebida por redes neurais
e HAR. Revista Brasileira de Finanças, Ribeirão Preto/SP, v. 17, n.1 p. 51-79, 2019. Disponível em:
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/view/71580>. Acesso em: 25 mar 2020.
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MONTINI, Alessandra de Ávila. Modelo de defasagem distribuída polinominal para teste de estresse
do sistema financeiro do Brasil. Revista de Ciências da Administração - RCA, Florianópolis, v. 21, n.
53, p. 8-21, abr. 2019.

ANA AKEMI IKEDA
ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS
IKEDA, Ana Akemi. O uso de metodologias ativas de aprendizagem em MBA de marketing.
Cadernos EBAPE.BR, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 129-143, jan./mar. 2019.

ANA CRISTINA LIMONGI FRANÇA
ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS
LIMONGI-FRANÇA, Ana Cristina; ANDRADE, Sandra Mara de; STEFANO, Silvio Roberto. Dimensões
da qualidade de vida no trabalho e justiça organizacional: um estudo com servidores públicos
municipais. Revista Capital Científico Eletrônica - RCCe, Guarapuava, v. 17, n. 3, p. 95-108, jul./set.
2019. Disponível em: <https://revistas.unicentro.br/>. Acesso em: 15 jul. 2019.
LIMONGI-FRANÇA, Ana Cristina. et al. Happiness, well being and work: a possible encounter in a
managerial perspective? Revista de Administração da UFSM, Santa Maria, v. 12, n. 2, p. 336349, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/>. Acesso em: 14 jul. 2019.

ANDRÉ LUIZ FISCHER
ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS
FISCHER, André Luiz. Ensino e pesquisa em gestão de pessoas/gestão de recursos humanos no
Brasil: convergência ou divergência? Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 59, n. 3,
p. 215-221, maio/jun. 2019.
FISCHER, André Luiz. A comparative study of trade union influence over HRM practices in spanish
and brazilian firms: the role of industrial relations systems and their historical evolution.
International Studies of Management & Organization, London, v. 49, n. 4, p. 372–388, 2019.
Disponível em: <https://www.tandfonline.com/toc/mimo20/current>. Acesso em: 02 dez. 2019.
FISCHER, André Luiz. Workers age 50 and over in the brazilian labor market: is there ageism? REGE Revista de Gestão, São Paulo, v. 26, n. 2, p. 161-179, may. 2019. Disponível em:
<http://www.revistas.usp.br/>. Acesso em: 02 ago. 2019.
FISCHER, André Luiz. Articulação entre as aprendizagens individual, grupal e organizacional em uma
instituição hospitalar. Revista de administração da UFSM, Santa Maria, v.11, n.5, p. 11981221, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br>. Acesso em: 09 maio 2019.
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ANTONIO CESAR AMARU MAXIMIANO
LIVROS
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à administração. São Paulo: Atlas, 2019, p. 419.
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. ADM por competência: você gestor. São Paulo: Atlas, 2019, p.
225.
ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Practitioners’ perspective on software project management
education. RENOTE - Revista Novas Tecnologias na Educação, Porto Alegre: CINTED-UFRGS, v. 17, n.
3, p. 273-284, 2019.
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Resistance to change in BPM implementation. Business
Process Management Journal, Riyadh, v. 25, p. 1564-1586, 2019.
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. TEIXEIRA, Rafael Roberto. Métricas de cycle time: utilização de
princípios de produção enxuta em gerenciamento de projetos de software. Project Design
Management, Rio de Janeiro: MUNDOPM, p. 46-53, abr./maio. 2019.
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru; CARPES, Jardel Luís; NASCIMENTO, Sérgio Ricardo do. Critérios
de escolha do método para gerenciamento de projetos. Project Design Management, Rio de
Janeiro: MUNDOPM, v. 85, p. 64, fev./mar. 2019.
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru; FIORAVANTI Maria Lydia; FRANCINE BARBOSA Ellen.
Practitioners’ Perspective on Software Project Management Education. RENOTE - Revista Novas
Tecnologias na Educação, v. 17, n. 3, p. 273-284, 2019.

CESAR ALEXANDRE DE SOUZA
ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS
SOUZA, Cesar Alexandre de; SIQUEIRA, Erica S.; BARBOSA, Alexandre F. Using a digital divide index
among enterprises in the context of public policies in Brazil. The Electronic Journal on Information
Systems in Developing Countries, v. 85, p. 12-88, 2019.

CLÁUDIO ANTONIO PINHEIRO MACHADO FILHO
ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS
MACHADO FILHO, Cláudio Antonio Pinheiro; ABIB, G. Conflicts in boards of family firms: a
theoretical framework for strategic decision-making. RAC - REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTEMPORÂNEA, Curitiba, v. 23, n. 6, p. 703-720, nov./dec. 2019. Disponível em:
<http://www.scielo.br/>. Acesso em: 28 nov. 2019.
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CLAUDIO FELISONI DE ANGELO
ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS
FELISONI, Claudio Felisoni de. et al. A study on the attributes involved in the hedonic pricing of
Brazilian clothing. The International Review of Retail, Distribution and Consumer
Research, London, v. 29, n. 1, p. 46-62, jan. 2019. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/>.
Acesso em: 23 maio 2019.
FELISONI, Claudio Felisoni de. et al. Valores de mercado para atributos de calçados: um estudo com
sapatos sociais masculinos no mercado varejista da cidade de São Paulo utilizando o
método de preços hedônicos. Revista Gestão & Regionalidade, São Caetano do Sul, v. 35, n. 104, p.
219-238, maio/ago. 2019. Disponível em: <http://seer.uscs.edu.br/>. Acesso em: 07 jun. 2019.

DANIEL REED BERGMANN
ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS
BERGMANN, Daniel Reed. et al. A study on the attributes involved in the hedonic pricing of Brazilian
clothing. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, [s.l.], v. 29, n. 1,
p. 1-17, 2019. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/>. Acesso em: 23 maio 2019.
BERGMANN, DANIEL REED. et al. Comparing results of the implied cost of capital and capital asset
pricing models for infrastructure firms in Brazil. Utilities Policy, [s.l.], v. 56, p. 149-158, feb. 2019.
Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/>. Acesso em: 12 jun. 2019.

DÉCIO ZYLBERSZTAJN
LIVRO
ZYLBERSZTAJN, Décio. Cadernos da Universidade do Café 2019. v. 9. São Paulo: FIA/USP, 2019.
CAPÍTULO DE LIVRO
ZYLBERSZTAJN, Décio; ALMEIDA, Luciana Florêncio. Illycaffè e estratégias flexíveis: um caso de
empresa resiliente. In: _____. Cadernos da Universidade do Café 2019, São Paulo:
FIA/USP, 2019, 118 p.
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SUMÁRIO PRME
ID
INDICADOR
Liderança
L23
L24
L27

Mencionar o ano de início das atividades de relatório ou
relatório de sustentabilidade e / ou responsabilidade social.
Mencionar a metodologia utilizada (própria, GRI, IR, COE).
Mencionar se no relatório ou relatório de sustentabilidade
e/ou responsabilidade social o cumprimento de
compromissos com os Objetivos de Desenvolvimento Social período de publicação.

16
16
24

Ensino
T1
T35

Número de programas acadêmicos por tipo (graduação,
especialização, mestrado, doutorado)
Mencionar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
relacionados nas grades curriculares ou atividades de
formação por programa acadêmico.

30, 36
31

Pesquisa
R1
R6
R13

E23
E27

Número de linhas, grupos ou projetos de pesquisa com status
e antiguidade
Número de estudos empíricos / total de pesquisas.
Número total de produtos acadêmicos de Responsabilidade
Social e Sustentabilidade / total de produtos acadêmicos.
Extensão
Número de iniciativas, projetos e/ou programas de promoção
da Responsabilidade Social e/ou Sustentabilidade / total de
iniciativas, projetos e/ou programas realizados.
Mencionar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
priorizados nas atividades de extensão ou projeção social.

35
35
31

19
48

Administração
AL1

Número total de empregados dividido por gênero,
senioridade e tipo de contrato e informação salarial.

47
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SUMÁRIO GRI
[102-55]
GRI 101: Fundamentos 2016
GRI 102: Divulgações gerais 2016 – Perfil organizacional
102-1
nome da organização
102-2
Atividades, marcas, produtos e serviços
102-3
Localização da sede da organização
102-4
Localização das operações
102-5
Natureza da propriedade e forma jurídica
102-6
Mercados atendidos
102-7
Porte da organização
102-13
Membros em associações
GRI 102: Divulgações gerais 2016 – Estratégia
102-14
Declaração do decisor mais graduado
GRI 102: Divulgações gerais 2016 – Ética e integridade
102-16
Valores, princípios, padrões e normas de comportamento
102-17
Mecanismos de aconselhamento e preocupações sobre ética
GRI 102: Divulgações gerais 2016 – Governança
102-18
Estrutura de governança
102-19
Delegação de autoridade
Composição do mais alto órgão de governança e dos seus
102-22
comitês
102-23
Presidente do mais alto órgão de governança
Papéis do mais alto órgão de governança na configuração do
102-26
propósito, valores e estratégias
102-46
Definição do conteúdo do relatório e seus limites
102-50
Período coberto pelo relatório
102-51
Data do relatório mais recente
102-52
Ciclo de emissão
102-53
Ponto de contato para perguntas sobre o relatório
102-55
Sumário de conteúdo GRI
GRI 103: Abordagem de gestão 2016
103-1
Explicação do tema material e seus limites
GRI 201: Performance econômica
201-1
Valor econômico direto gerado e distribuído
GRI 401: Emprego 2016
401-1
Novas contratações de empregados e rotatividade
Benefícios concedidos a empregados de tempo integral que
401-2
não são oferecidos a empregados temporários ou em regime
de meio período
403-6
Promoção da saúde do trabalhador

6
30, 36
6
6
6
7
62
17
4
6, 10
11
11
12
11
12
11
16
16
16
16
16
84
24
62
63
47
48
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