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Mensagem do Presidente
(GRI 1.1) (GRI 1.2)

Agitado e repleto de conquistas, o ano de 2012 foi marcado pela quantidade de iniciativas ligadas 
à sustentabilidade. E principalmente pelo significado e importância futura que estas conquistas 
representam dentro da estratégia do Instituto Superior de Administração e Economia (ISAE), que 
sempre teve conceitos como ética e responsabilidade corporativa como parte de seu DNA.

Foram inúmeros esforços, iniciativas e talentos envolvidos na busca contínua de engajar todos 
nossos públicos em prol de um relacionamento cada vez mais ético e transparente – primando pela 
formação de lideranças responsáveis como nossa resposta à construção de um futuro em bases mais 
sustentáveis.

Dentre os principais eixos de atuação em 2012, destaco o fortalecimento, a integração e a 
consolidação da Rede PRME Brasil, formada por 19 instituições que compartilham a visão de um 
novo papel para a área educacional. ISAE concentrou esforços para que o movimento se consolide 
no país, promovendo a captação de instituições parceiras para ingressar no programa, capacitações 
para apoio no primeiro estágio da implementação dos princípios, parcerias para produção científica 
na área, e articulação na realização de eventos – como a recepção à rede PRME Mundo durante a 
programação da Rio+20.

Outro ponto que merece destaque é o amadurecimento na implementação do PRME e do Pacto 
Global no modelo educacional Perspectivação, desenvolvido pelo instituto. Ao intensificar as 
capacitações envolvendo dois públicos chave nesse processo (professores e colaboradores), 
obtivemos uma melhora na interpretação dos princípios – e também no entendimento da postura 
institucional em relação a organizações internacionais como a ONU. Esse tipo de trabalho é essencial 
na aplicação dos conceitos e princípios em todas as ações do ISAE.

Essas são algumas ações que representam um potencial enorme de desdobramentos e resultados 
na consolidação desses dois programas no Brasil nos próximos anos. Neste âmbito, a eleição do ISAE 
como membro da diretoria do Comitê Brasileiro do Pacto Global também amplia a capacidade de 
desenvolver ações e parcerias.  

Norman de Paula Arruda Filho  
Presidente do ISAE
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Apresentação Institucional   

ISAE – Educação Executiva Responsável

Um dos objetivos do Instituto Superior de Administração e Economia é oferecer um olhar inovador 
sobre os modelos de gestão, formando líderes globalmente responsáveis, atentos a questões como 
sustentabilidade corporativa e ética nas relações.  Signatário das iniciativas da ONU Pacto Global 
(Global Compact) e PRME (Princípios para Educação Empresarial Responsável ), o instituto promove 
a capacitação de profissionais engajados com o desenvolvimento social, empresarial e econômico, 
observando sempre as políticas e práticas implantadas nas melhores organizações mundiais. ISAE 
colabora com o crescimento de empresas e profissionais, além de sensibilizar e auxiliar o mercado 
local reforçando políticas sustentáveis.

FGV – A Tradição de uma Instituição que é Referência na América Latina
 
A Fundação Getúlio Vargas é um dos maiores centros acadêmicos com foco em Ciências Sociais 
e Econômicas no Brasil. Fundada em 1944, consolidou-se como um centro de intensa produção 
intelectual e excelência em pesquisa. ISAE é instituição conveniada no Paraná e oferece cursos lato 
sensu certificados pela FGV. (GRI 2.2)

As instituições acadêmicas devem assumir um novo papel dentro do 
contexto da sustentabilidade global, no qual sua principal missão é a 
formação de líderes responsáveis, capazes de liderar as transformações 
necessárias na busca de um futuro melhor para as próximas gerações. Por 
todo trabalho desenvolvido, ISAE é referência na área de educação em 
gestão responsável, inspirando outras escolas de negócios, empresas e 
sociedade como um todo.

Jonas Haertle
Diretor do PRME – Nações Unidas
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Missão (GRI 4.8) 

Contribuir para o desenvolvimento sustentável promovendo evolução pessoal, empresarial e social 
através de inovação, geração, estimulação e disseminação de conhecimentos em gestão.

Visão (GRI 4.8) 

Ser o melhor parceiro no desenvolvimento sustentável de soluções e na geração de resultados.

Valores (GRI 4.8) 

Relacionamento ético 
Espírito de equipe
Colaboração, corresponsabilidade e sinergia 
Comunicação assertiva e afetiva
Comprometimento com resultados sustentáveis
                                  
Conceitos Norteadores 

Os princípios que norteiam as ações do ISAE/FGV são: 
Sustentabilidade, Ética, Governança, Liderança, 
Empreendedorismo e Inovação. Esses princípios são o 
cerne da inteligência organizacional, fundamentando todas 
estratégias utilizadas para execução de diferentes movimentos 
da organização. E, por isso, estão inseridos em todos os 
treinamentos desenvolvidos para funcionários de quaisquer 
níveis hierárquicos.
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Compromissos e Participações
(GRI 4.12)   

Pacto Global 
 
ISAE é signatário do Pacto Global das Nações Unidas desde 2001. O 
Pacto Global é uma iniciativa desenvolvida pelo ex secretário-geral 
da ONU Kofi Annan, com o objetivo de mobilizar a comunidade 
empresarial internacional para a adoção, em suas práticas de 
negócios, de valores fundamentais e internacionalmente aceitos nas 
áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e 
combate à corrupção, refletidos em 10 princípios.

Princípios do Pacto Global
 

Direitos Humanos 

1) RESPEITAR e apoiar os direitos humanos reconhecidos internacionalmente na sua área de influência

2) ASSEGURAR a não participação da empresa em violações dos direitos humanos

Trabalho 

3) APOIAR a liberdade de associação e reconhecer o direito à negociação coletiva

4) ELIMINAR todas as formas de trabalho forçado ou compulsório

5) ERRADICAR efetivamente todas as formas de trabalho infantil da sua cadeia produtiva

6) ESTIMULAR práticas que eliminem qualquer tipo de discriminação no emprego 

Meio Ambiente 

7) ASSUMIR uma abordagem preventiva, responsável e proativa para os desafios ambientais 

8) DESENVOLVER iniciativas e práticas para promover e disseminar a responsabilidade socioambiental

9) INCENTIVAR o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientalmente responsáveis 

Combate à Corrupção 

10) COMBATER a corrupção em todas as suas formas, incluindo extorsão e suborno

1º Encontro do Comitê  Brasileiro do Pacto Global (CBPG)

Realizado em abril de 2012 na sede do ISAE, o Encontro do CBPG da Região Sul reuniu todas as 
organizações signatárias do Pacto Global do estado do Paraná. No encontro foram apresentados 
os trabalhos que têm sido programados pelo Comitê para fortalecer a Rede Brasileira do Pacto 
Global. Estiveram presentes a Secretária Executiva do CBPG Yolanda Cerqueira, membros do CBPG e 
representantes de diversas instituições como Instituto GRPCom, Petrobrás, Brasken, FAE, UniBrasil.
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Princípios para Educação Empresarial Responsável (PRME)

Os Princípios para Educação Empresarial Responsável (PRME) surgiram de uma iniciativa do Pacto 
Global da ONU para incentivar instituições de ensino superior a atuarem de modo responsável 
e de acordo com um conjunto de valores aceitos internacionalmente como fundamentais para 
alcançarmos sustentabilidade. ISAE/FGV participou da força-tarefa de criação dessas diretrizes em 
2006, e desde então tem buscado as melhores práticas para implementar os princípios, envolvendo 
sua esfera de influência e trabalhando em escala.

Princípio 1. PROPÓSITO – Desenvolveremos as capacidades de estudantes para serem 
futuros geradores de valor sustentável para negócios e sociedade em geral e para 
trabalharem por uma economia global inclusiva e sustentável.

Princípio 2. VALORES – Incorporaremos em nossas atividades acadêmicas e currículos 
os valores de responsabilidade social global apresentados em iniciativas internacionais 
como o Pacto Global da Organização das Nações Unidas.

Princípio 3. MÉTODO – Criaremos estruturas, materiais, processos e ambientes 
educacionais que proporcionem experiências eficazes de aprendizado para liderança 
responsável.

Princípio 4. PESQUISA – Nos engajaremos em pesquisa conceitual e empírica que 
promova nossa compreensão sobre o papel, a dinâmica e o impacto de empresas na 
criação de valores sociais, ambientais e econômicos sustentáveis.

Princípio 5. PARCERIA – Interagiremos com gerentes de empresas de negócios para 
ampliar nosso conhecimento sobre seus desafios na promoção de responsabilidades 
sociais e ambientais e para explorar em conjunto abordagens efetivas para enfrentar 
esses desafios.

Princípio 6. DIÁLOGO – Facilitaremos e apoiaremos diálogo e debate entre educadores, 
estudantes, empresas, governo, consumidores, mídia, organizações de sociedade civil 
e outros grupos e stakeholders interessados sobre questões críticas relacionadas a 
responsabilidade social e sustentabilidade global. 
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Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

Em 2000, 189 países membros da Organização das Nações Unidas (ONU), incluindo o Brasil, se 
reuniram na Cúpula do Milênio e assumiram o compromisso de construir um mundo mais pacífico, 
próspero e justo. Para isso, foram definidos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), os 
quais fazem parte das estratégias corporativas do ISAE para desenvolver uma sociedade mais justa, 
inclusiva e igualitária. 

Oito Jeitos de Mudar o Mundo

1. Erradicar a extrema pobreza e a fome
2. Alcançar o ensino básico universal

3. Promover igualdade de gênero e fortalecer as mulheres
4. Reduzir a mortalidade infantil

5. Melhorar a saúde materna
6. Combater HIV/AIDS, malária e outras doenças

7. Garantir a sustentabilidade ambiental
8. Fomentar uma parceria mundial para o desenvolvimento
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Declaração de Práticas Sustentáveis

Com vistas à Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Sustentável – Rio+20, líderes da comunidade acadêmica 
internacional foram convocados a assinar uma declaração de práticas 
sustentáveis de Instituições de Ensino Superior. O documento 
prevê comprometimento com diversos eixos de atuação – ensinar 
conceitos de desenvolvimento sustentável, incentivar pesquisa na 
área, implantar conceitos de ecoeficiência na estrutura do campus, 
apoiar esforços de sustentabilidade nas comunidades em que estão 

inseridos e comprometer-se com resultados e ações por meio de estruturas internacionais. 

Carta de Compromisso com o Desenvolvimento Sustentável

 
Como fazer com que mais empresas incluam padrões éticos em suas relações? Como fazer com 
que mais pessoas consumam de forma responsável? Como fazer com que mais governos invistam 
de forma significativa em políticas de cuidado ambiental e social? Buscando solucionar esses 
problemas, a Rede Brasileira do Pacto Global convocou seus signatários a assinar uma declaração de 
práticas sustentáveis. O documento prevê o comprometimento em trazer soluções inovadoras que 
representem impactos reais de eficiência no uso de dos recursos naturais (como água e energia), na 
redução da intensidade de emissões de carbono, na promoção dos direitos humanos e na inclusão 
social. ISAE é umas das instituições signatárias do pacto. 

	  

	  

	  
O presidente do ISAE assina e entrega carta 
de compromisso ao diretor do PRME, Jonas 
Haertle – Rio de Janeiro, junho de 2012
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Aliança Nosso Paraná Sustentável
 
Em 2012, ISAE assinou a Carta de Adesão do Programa Cidades do Pacto Global, integrando-se 
à Aliança Nosso Paraná Sustentável. O programa se dedica à promoção e adesão de cidades  aos  
dez  princípios do Pacto Global, tendo vital importância na inclusão dos princípios no governo e na 
administração diária de cidades. 

Agenda Rio+20 

ISAE lançou uma agenda preparatória para a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável.  A intenção do instituto foi mobilizar seus stakeholders sobre a importância do tema 
“Educação dentro de seu Calendário”. A agenda, lançada em 2011, divulgou eventos, treinamentos 
e atividades envolvendo alunos, professores, parceiros e outros públicos que são diariamente 
impactados pelas atividades do Instituto.

Workshop “Mercado de Carbono e Rio+20”

Em março de 2012, representantes de empresas como Volvo, Bosch, Renault, CNH, Banco do Brasil, 
Tecpar, Boticário, entre outras, participaram do workshop gratuito “Mercado de Carbono e Rio+20”. O 
curso foi oferecido pelo ISAE e abordou a prática do mercado de carbono, seus principais conceitos, 
tendências e desafios. Também incluiu o fenômeno das mudanças climáticas, o setor de energia no 
Brasil, acordos internacionais e elaboração de projetos para obter créditos de carbono.

Cursos de Curta Duração – Global Business Administration

ISAE também ofereceu cursos específicos gratuitos na área de sustentabilidade para seus públicos de 
relacionamento. A programação teve os seguintes cursos: Licença Ambiental (8h); EIA/RIMA Estudos 
de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (4h); Sustentabilidade: Princípios e Diretrizes, 
Normas e Certificações (8h).
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Diálogos para a Rio+20 – Seminário para a Imprensa

Com vistas à Rio+20, ISAE também realizou um seminário para a imprensa nacional, promovendo 
melhor entendimento sobre temas propostos nas discussões da conferência. A sustentabilidade, a 
liderança brasileira e os principais obstáculos para o desenvolvimento de uma nova economia foram 
os assuntos abordados no encontro. O debate teve a presença de Norman Arruda – presidente do 
ISAE, Rômulo Sampaio – coordenador do Programa de Direito e Meio Ambiente da FGV, e Cícero Bley – 
Superintendente de Energias Renováveis da Itaipu Binacional.

ISAE e Itaipu lançam estudo de caso “Cultivando Água Boa” 

No último dia da Rio+20, ISAE lançou o estudo de caso realizado sobre o Programa Cultivando Água 
Boa (CAB) da Itaipu Binacional. A publicação apresenta uma abordagem crítica de uma escola de 
negócios sobre o principal programa da maior hidrelétrica do mundo na área da sustentabilidade. 
O levantamento foi realizado a partir de uma detalhada busca de informações, por meio de visitas à 
região, entrevistas com gestores e população impactada, além de pesquisa documental em mídias 
impressas, relatórios institucionais, internet, entre outras fontes. 

Para o presidente do ISAE Norman Arruda, os principais fatores que contribuem para o sucesso do 
CAB são: modelo de gestão altamente focado em lideranças; inserção no planejamento estratégico 
da empresa; habilidade de diálogo com os principais stakeholders – como governo e sociedade; 
aplicabilidade em outras situações; e capacidade de inspirar políticas públicas que contribuam para 
sua perenidade. “Com a criação do CAB, as prefeituras dos 29 municípios passaram a incorporar boas 
práticas ambientais e sociais em seus planejamentos, transcendendo ações do programa para a área 
pública. Além disso, educação é um fator chave do CAB – o que garante que as próximas gerações 
darão continuidade ao processo.”

O estudo de caso foi desenvolvido por Norman Arruda, Rui Sedor, Angela Fink e Cleusa Asanome.
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Participações Institucionais (GRI 4.13)

CLADEA  

ISAE/FGV é membro do Conselho Latino Americano 
de Escolas de Administração (CLADEA). A organização 
internacional congrega as mais importantes escolas de 
negócios do mundo e oferece um sistema de cooperação em 

nível global, mantendo vínculos com as principais instituições acadêmicas. CLADEA tem mais de 140 
faculdades afiliadas na América Latina, América do Norte, Europa e Oceania. Todas são instituições de 
ensino superior, dedicadas a docência e pesquisa na área de administração pública e privada.

EFMD 

ISAE/FGV se tornou membro da European Foundation for Management Development 
(EFMD), organização global dedicada ao desenvolvimento contínuo de gestão. A fundação 
conduz programas de certificação como CEL (Technology Enhanced Learning), EPAS-EFMD 
Programme Accreditation System, EQUIS (the world’s leading international accreditation for 

business schools) e CLIP (Corporate Learning Improvement Process). EFMD tem mais de 760 membros 
em 80 países e desempenha um importante papel na formação de uma abordagem internacional 
para gestão de educação. É referência de informação, pesquisa em rede e debate sobre inovação e 
melhores práticas no desenvolvimento de gestão.  

Presidente do ISAE eleito para diretoria da Rede Brasileira do Pacto Global

O Comitê da Rede Brasileira do Pacto Global definiu a diretoria para conduzir a organização durante 
o biênio 2013/2014. Formada por cinco empresas, a diretoria tem a missão de sensibilizar as 
organizações brasileiras a adotarem gestão comprometida com os princípios do Pacto Global da ONU.
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ISAE, através de seus gestores, participa das seguintes iniciativas:

• Conselho Editorial da Revista Gestão (ISCTE/INDEG)

• Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial (CPCE) 

• Conselho Superior da Associação Comercial do Paraná (ACP) 

• Coordenação da Comissão de Educação do Comitê Brasileiro do Pacto Global 

• Conselho Estratégico do Instituto Christiano Becker: Inovação e Empreendedorismo de Brasília (DF) 

• Conselho e Diretoria da Rede Paranaense de Incubadoras e Parques Tecnológicos

• Conselho Consultivo da Universidade Livre do Comércio, Curitiba (PR)

• Câmara Temática Estadual do Comércio e Promoção Tecnológica – Copa 2014

• Fórum de Mudanças Climáticas do Município de Curitiba, instituído pela Prefeitura Municipal 

• Conselho do Programa Serviço e Cidadania do Instituto GRPCOM

Project Management Institute

ISAE é membro do programa Registered Education Provider (REP) do Project Management Institute 
(PMI®). A instituição está entre os provedores qualificados de educação em Gerenciamento de Projetos 
e segue a metodologia PMI®, referência no mundo inteiro, exigida em todas grandes corporações.
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Perfil

ISAE – Educação Empresarial Responsável
 
Fundado em 1996, o Instituto Superior de Administração e Economia (ISAE) é uma organização 
conveniada à Fundação Getúlio Vargas que busca, de maneira inovadora e intersetorial, sensibilizar e 
auxiliar o mercado quanto às práticas responsáveis de gestão. 

A instituição oferece cursos de MBA, pós-graduação, curta e média duração e ensino a distância. Além 
disso, possui uma área exclusiva voltada para empresas. A área de Soluções Corporativas realiza o 
diagnóstico do ambiente corporativo e elabora soluções de acordo com a realidade da empresa. Cada 
programa é baseado no perfil do grupo e nas características da organização. 

Em 2012, cerca de três mil alunos realizaram cursos oferecidos pelo ISAE. Em sua história, o instituto 
formou mais de 400 turmas de MBA e 18 mil executivos. 

Informações sobre o porte

ISAE está instalado na região central de Curitiba, com filial em Londrina e polos nas regiões de Ponta 
Grossa e Guarapuava. O quadro de colaboradores é composto por 102 profissionais, entre funcionários 
(CLT), estagiários, jovens aprendizes e prestadores de serviços. O instituto tem faturamento bruto 
anual em torno de R$ 27 milhões e cerca de 7.500 clientes-alvo. (GRI 2.3) (GRI 2.8)

Forma de atuação

Sociedade Civil de Direito Privado, com caráter técnico, científico, educativo, cultural e filantrópico, 
sem fins lucrativos. ISAE, por meio de suas funções, busca concretizar a educação de líderes do 
segmento gerencial de alto nível, proporcionando melhoria no desempenho de organizações 
paranaenses e, como consequência, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Estado do 
Paraná. 

Descrição do negócio

Os processos de inserção e atuação do ISAE têm se efetivado desde fevereiro de 1996, em 
conformidade ao modelo de gestão descentralizada com relação à Fundação Getulio Vargas, mediante 
as funções previstas em estatuto – ensino, pesquisa e consultoria, orientados pelos princípios 
norteadores de suas ações.
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O ensino é executado mediante a oferta de diferentes cursos de pós-graduação lato sensu 
(incluindo MBAs) abertos ao público em geral, e de proposta de mestrado (stricto sensu) com 
parceria institucional do exterior. Outras modalidades são cursos em empresas e de extensão, de 
curta duração, em uma abordagem de educação continuada. Denominados GBAs (Global Business 
Administration), nesses cursos o aluno escolhe “trilhas” do conhecimento, com temas que permeiam 
os princípios do PRME e os conceitos norteadores do instituto – inovação, empreendedorismo, ética, 
sustentabilidade, governança e liderança. 

A consultoria decorre da articulação institucional e da capilaridade, gerada pela quantidade e 
qualidade dos cursos, com vistas a tornar o ISAE um polo provedor de soluções empresariais em 
gestão integrado à comunidade paranaense.

Por meio da pesquisa, como função complementar e integrada ao ensino e à prestação de serviços, a 
instituição assume a produção de conhecimento a partir de objetos específicos de estudo voltados a 
áreas de interesse prioritário. 

Mercado

ISAE atua no estado do Paraná. A atuação em Curitiba representa 57%, Londrina 25% e interior (Irati, 
São Mateus do Sul, Ponta Grossa e Guarapuava) 3%. Cursos em empresas representam 15%. (GRI 2.7)

Principais clientes e clientes-alvo – Os principais clientes são pessoas físicas: alunos (82% de 
representatividade) e pessoas jurídicas (18% de representatividade). Destes, 41% cursam MBA, 3% 
pós-graduação, 32% cursos de curta e média duração, e 25% cursos em empresas. (GRI 2.7) 

Formação Executiva 

O mercado busca profissionais com capacidade analítica, de tomada de decisão e de implementação, 
capazes de liderar pessoas e organizações de forma sustentável. Nesse contexto, a educação 
continuada é uma necessidade para o executivo moderno. ISAE oferece uma programação de cursos 
de curta, média e longa duração para acompanhar academicamente o desenvolvimento de diversos 
perfis de profissionais. (GRI 2.2) 

1. Pós Graduação lato sensu

Pós Graduação em Administração de Empresas
Com tecnologia de ponta, por meio de transmissão via satélite, dinâmicas e debates mediados por 
professores locais, profissionais graduados entram em contato com os melhores professores da rede 
FGV. Ideal para agregar mais valor ao currículo, a pós-graduação em Administração de Empresas do 
ISAE proporciona contato com as melhores práticas de gestão de forma eficaz e interativa.
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MBA – Master in Business Administration 
Desenvolvido para atender profissionais que precisam se aprofundar nas diversas áreas de gestão, o 
MBA é um programa no qual práticas (como estudos de caso, experiências vivenciais, seminários de 
aplicação de conteúdo) são usadas para aliar o conhecimento acadêmico à prática do mercado. Em 
nível de especialização, o programa oferece uma visão ampla e sistêmica dos negócios. 

2. GBA – Global Business Administration (curta e média duração)

GBA é um curso dinâmico que utiliza ferramentas gerenciais de aplicação imediata para que 
os resultados de aulas expositivas e práticas sejam percebidos em pouco tempo no trabalho. 
Proporciona aprimoramento em assuntos específicos para profissionais de diversos níveis hierárquicos, 
independente de graduação.

3. Módulo Internacional

Nos programas internacionais oferecidos pelo ISAE/FGV, o aluno aprende como se pensa e faz 
negócios em outros países diretamente com professores e alunos de instituições renomadas. Além 
disso, o inverso também ocorre. Por meio de alianças com outras escolas de negócios, ISAE recebe 
executivos estrangeiros – o que estabelece uma corrente de pessoas especializadas e informação 
dinâmica. Após realizar um módulo rápido e dinâmico em algumas das melhores escolas de negócio 
do mundo e concluir o MBA, o aluno tem a possibilidade de adquirir a certificação MBA Internacional.

4. Cursos Online 

Cursos de Atualização
Os cursos de atualização são destinados aos interessados em rever e aprimorar suas atividades 
profissionais, além de interagir com profissionais da área. São cursos práticos que podem ser aplicados 
rapidamente em seu dia a dia.

Cursos Superiores de Tecnologia
Os cursos superiores de tecnologia a distância são cursos de graduação direcionados a profissionais 
que buscam se apropriar de novas ferramentas e técnicas de gestão.

Cursos de Aperfeiçoamento
Os cursos de aperfeiçoamento são voltados para a formação e o desenvolvimento de competências 
gerenciais estratégicas com ênfase em áreas do conhecimento específicas. Para realizar os cursos é 
recomendável ter cursado uma graduação.

Cursos de Especialização e MBA
Projetados para aqueles que desejam atualizar sua carreira profissional com cursos certificados por 
escolas da FGV e reconhecidos pelo MEC.

Pós-graduação em Energias Renováveis com ênfase em Biogás 
Em 2011 e 2012 foi realizada a Pós-graduação em Energias Renováveis com ênfase em Biogás. Cerca 
de 30 profissionais de cooperativas do Paraná foram matriculados na especialização, que é resultado 
da parceria entre Sistema Ocepar, ISAE/FGV e Itaipu Binacional. O curso teve duração de 20 meses, 
totalizando 446 horas/aula.
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Prêmios e Reconhecimentos 

Prêmio Paranaense de Qualidade em Gestão (PPrQG)

Pelo segundo ano consecutivo, ISAE/FGV conquistou o Prêmio Paranaense de Qualidade em Gestão 
(PPrQG), agora na categoria II – 500 pontos – Troféu Ouro. A premiação consiste em um ciclo que 
visa reconhecer organizações públicas e privadas adeptas das práticas de gestão estabelecidas pelo 
Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), que estimulam 
inovação, produtividade e qualidade no ambiente de trabalho.Em novembro de 2011, a instituição 
recebeu uma placa de reconhecimento pelo “Compromisso com a Excelência”.

Top de Marketing

Em outubro, foram anunciados os vencedores do Top de Marketing 2012, 
realizado pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil 
(ADVB-PR – Seção Paraná). ISAE venceu na categoria Educação e Ensino. 
A premiação tem por objetivo reconhecer os principais trabalhos de 
marketing e vendas desenvolvidos no Paraná. No dia 22 de novembro, 
ocorreu a festa de premiação no Teatro Positivo, em Curitiba, onde foi 
conhecido o vencedor do Grand Prix – prêmio dado ao caso que, na opinião 
da comissão julgadora, teve a avaliação mais alta entre os vencedores de 
todas as categorias. (GRI 2.10) 

Pós-graduação do ISAE entre as Melhores Práticas da FGV

ISAE conquistou o “Prêmio Melhores Práticas” do PÓS ADM 2012 da 
FGV, na categoria Infraestrutura e Apoio ao Aluno, com o projeto 
“Gestor de Turma”. 
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Liderança e Excelência em Gestão  

Governança Corporativa 

A organização do ISAE é integrada pelos seguintes poderes: Assembleia Geral, Conselho de 
Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. 

A periodicidade das reuniões do Conselho de Administração e Conselho Fiscal é semestral e da 
Assembleia Geral, anual. A diretoria executiva realiza reuniões semanais para acompanhamento dos 
resultados e definições estratégicas.

Ao fim de cada exercício social – que compreende o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro – a 
Diretoria envia o relatório financeiro relacionando receitas e despesas do exercício em questão 
para manifestação do Conselho Fiscal, com posterior remessa para apreciação do Conselho de 
Administração e aprovação da Assembleia Geral. 

Os atos da direção são controlados por meio de Estatuto Social, Relatório Financeiro e Atas das 
Reuniões da Assembleia, Conselhos e Diretoria Executiva. Quanto a mecanismos pelos quais 
funcionários podem transmitir recomendações ou orientações ao Conselho de Administração, 
não há canais para esse propósito. Como um primeiro passo, em 2012 foram implementados os 
Comitês Executivos. Esse arranjo organizacional representa uma iniciativa que, além de promover 
a participação dos colaboradores na estratégia da organização, amplia as possibilidades de 
comunicação entre público interno e diretoria corporativa.  (GRI 4.1) (GRI 4.2) (GRI 4.3) (GRI 4.4) 

Comitês Executivos 

O novo modelo organizacional do ISAE visa consolidar 
ações previstas no planejamento estratégico com foco no 
processo de excelência em gestão, inovação e crescimento 
organizacional. As estratégias decorrentes dos comitês são 
apresentadas, discutidas e validadas na Reunião Mensal 
de Avaliação de Resultados (REMAR), da qual participam 
integrantes dos comitês, gestores e a diretoria do ISAE. 
(GRI 2.9)
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Comitês Estratégicos Objetivos  

Comitê de Inovação Formular estratégias de inovação com foco no fortalecimento 
do portfólio de produtos, aumento de escala. Elaborar 
iniciativas e implantar políticas, estratégias e ações que 
promovam a inovação no âmbito da organização do ISAE e a 
consolidação de uma instituição de ensino de excelência.

Comitê de Excelência em 
Gestão

Identificar e implantar  as melhores práticas em gestão. 
Estimular o intercâmbio de conhecimentos entre as áreas, 
contemplando os fundamentos e critérios do MEG (Modelo 
de Excelência em Gestão).

Comitê de Riscos Mapear e implantar estratégias de minimização de riscos 
negativos e viabilização de riscos positivos (oportunidades) 
que impactam o negócio. Assegurar a operacionalização 
de mecanismos e controles relacionados a gestão de riscos, 
coerência de políticas com diretrizes estratégicas e perfil de 
risco do negócio.

Comitê de Potencialização de 
Negócios

Identificar, elaborar e executar ações estratégicas, focadas 
no crescimento do negócio, ampliação da escala de atuação 
e consolidação como instituição de ensino de referência 
nacional.

Cultura de Excelência 

Para êxito das estratégias, os colaboradores são mobilizados por meio do Desafio ISAE. Trata-se 
de uma ferramenta participativa de gestão do conhecimento corporativo que, por meio de uma 
metodologia lúdica e vivencial, promove aprendizagem organizacional e formação de competências. 
No ano de 2012 o tema do Desafio ISAE foi “Modelo de Excelência em Gestão da Fundação Nacional 
da Qualidade”. As atividades realizadas em 2012 tiveram como foco a preparação do público interno 
para a conquista do Prêmio Nacional da Qualidade, um dos projetos estratégicos do ISAE para 2013. 
Assim, o tema estimulou os colaboradores a reverem processos internos e buscarem oportunidades 
de melhorias baseados nos critérios da Fundação Nacional da Qualidade.

A partir de 2012, a direção passou a organizar e participar bimestralmente de reuniões com os 
professores. O propósito é alinhar ações e analisar oportunidades de melhorias no que tange a 
qualidade da educação e satisfação de alunos e professores.

Para alinhamento das expectativas é realizada a Orientação com o Aluno, antes mesmo de seu 
ingresso no ISAE. Essa ação consiste em uma entrevista individual com o objetivo de fornecer 
informações a respeito das oportunidades, atributos e diferenciais do curso escolhido, bem como 
identificar a real motivação e compromisso do aluno com seu aprendizado.
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Há também o Receptivo ao Aluno, momento em que este é instruído sobre normas e compromissos 
acadêmicos – e também sensibilizado sobre a imagem da instituição, a qual reflete sua postura como 
aluno e profissional de mercado.

A Pesquisa de Satisfação do Aluno tem sido realizada desde 2007 e os Grupo Focais desde 2008. Com 
esses instrumentos, ISAE avalia a satisfação do aluno e identifica oportunidades de melhorias. 

Em respeito ao Relacionamento com Empresas, a área de soluções corporativas realiza levantamento 
de expectativas de clientes e analisa os resultados de satisfação dos cursos em empresas. Em 2012, a 
área começou a promover encontros com clientes corporativos a fim de estreitar relacionamentos e 
ampliar oportunidades de debate sobre melhores práticas organizacionais.

Qualidade e Auditoria Interna 

Para garantir a qualidade dos processos de gestão e o desenvolvimento de uma cultura comprometida 
com a excelência, o ISAE tem um conjunto de procedimentos e instruções de trabalho que visam a 
organização, a padronização e a mensuração do desempenho. 

Em conjunto com a área de Gestão da Qualidade, os procedimentos são submetidos a análises 
periódicas pelos setores impactados e, num processo de melhoria contínua, são revisados e 
atualizados. As Auditorias Internas acontecem semestralmente com o objetivo de realizar avaliações 
da situação de implementação e manutenção sistemática dos procedimentos estabelecidos. 
Além disso, os colaboradores do ISAE são incentivados a sugerir melhorias no Sistema de Gestão da 
Qualidade por meio de um procedimento estabelecido e pelo Banco de Ideias. 

Além da realização periódica de benchmarking, o compromisso com a qualidade dos processos 
também está atrelada à representatividade do ISAE em organismos como o Comitê para Excelência em 
Gestão (CBEG) e a Comunidade de Práticas Gestão por Processos (COP).

Relacionamento com Stakeholders 

Em 2012, as áreas do ISAE foram mobilizadas pelo Núcleo de Responsabilidade e Sustentabilidade 
para mapeamento de stakeholders. O mapeamento permitiu a identificação dos seguintes públicos: 
colaboradores, alunos, professores, fornecedores, organizações do terceiro setor, instituições de 
ensino, imprensa, FGV e clientes corporativos.

O trabalho consistiu na identificação dos principais públicos do instituto para que houvesse 
aprimoramento de ações de relacionamentos corporativos. Nesse primeiro momento não houve uma 
análise que permitisse identificar quais seriam os públicos prioritários para a sustentabilidade do ISAE. 

A perspectiva é que, no próximo ano, sejam identificados os diferentes graus de relevância e impacto 
para o negócio. (GRI 4.14) (GRI 4.15)
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Engajamento: 1º Painel Multi Stakeholder 

Em julho de 2012, o ISAE realizou o 1º Painel Multi Stakeholder. O evento, que reuniu os principais 
públicos de relacionamento do instituto, teve por objetivo descobrir a opinião de stakeholders sobre 
os desafios para a formação de líderes globalmente responsáveis. Participaram do evento alunos, 
egressos, instituições de ensino, parceiros, colaboradores, professores, fornecedores e representantes 
do terceiro setor. Além de ser uma prática alinhada com o PRME, o evento foi relacionado com 
os Princípios e Diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI). Além disso, a perspectiva do evento 
direcionou os participantes para uma visão de futuro do ISAE. 

O painel foi  realizado por uma consultoria especializada em metodologia de investigação apreciativa, 
por profissionais certificados pela Case Western Reserve University (EUA). 

“Com esta metodologia, os participantes puderam traçar uma visão otimista quanto ao futuro da 
instituição e, assim, identificar o caminho para alcançar tais objetivos”, explicou Gislane Syllos, da SXS 
Consultoria, empresa responsável pelo desenvolvimento do evento. 

O evento foi realizado na sede do ISAE Curitiba e teve participação de 29 pessoas representando os 
diferentes públicos do Instituto. (GRI 3.5) (GRI 4.16) 

Os temas mais citados pelos públicos participantes do painel estão na tabela a seguir:

Questões Prioritárias mais citadas – Sustentabilidade ISAE

Educação Responsável 

Ética 

Investimento em Projetos Sociais 

Relacionamento com a Comunidade 

Educação para a Sustentabilidade Voltada para os Colaboradores 

Formação Executiva Global (Ações Internacionais) 

Liderança e Empreendedorismo 

Comunicação com Stakeholders 

Resultados de Ações Sociais

Transparência 

O processo para a definição do conteúdo deste relatório (relevância, questões prioritárias e 
identificação das partes interessadas) se deu por meio do engajamento promovido pelo Painel Multi 
Stakeholder. (GRI 3.5) 
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Canais de Comunicação 

Com foco no relacionamento ético e transparente com todos stakeholders, ISAE disponibiliza os 
seguintes canais de comunicação para diálogo:

Veículos Descrição

Site ISAE 
Reúne informações institucionais, comerciais,  notícias, artigos, entrevistas e 
depoimentos.

Redes Sociais
ISAE está inserido nas seguintes redes sociais: Twitter, Facebook, Linked In, 
FourSquare e Youtube. As redes são usadas para divulgação e interação com 
stakeholders.

Newsletter Semana ISAE
Informativo interno enviado por email a todos os colaboradores da instituição. 
Contém as informações mais relevantes do ISAE que devem ser comunicadas ao 
público interno.

Área do Aluno
A área do aluno contém toda a vida acadêmica dos estudantes do ISAE, 
disponibilzando acesso a notas, datas de provas, atividades do Perspectivação e 
notícias da instituição.

TV ISAE 

Por meio de entrevistas, a TV ISAE traz como destaque temas relacionados à 
área de gestão, comunicação, negócios, economia e responsabilidade social. A 
programação é segmentada e atualizada semanalmente. A pauta do programa 
é montada de acordo com os temas mais relevantes da atualidade e a partir de 
sugestões enviadas.

Gestores de 
Relacionamento de Turmas 

Os Gestores de Relacionamento de Turma são a ponte entre alunos e ISAE. 
Eles estão sempre de prontidão para atender os estudantes e repassar suas 
solicitações a áreas responsáveis. Os GRTs também são responsáveis por passar 
os comunicados do ISAE aos alunos.

Imprensa
O ISAE tem dois assessores de imprensa que fazem a divulgação dos eventos e 
cursos da instituição na imprensa local e nacional. Os assessores também são 
responsáveis por atender as solicitações dos jornalistas.

Revista Perspectiva 

A revista Perspectiva ISAE é uma publicação online, bimestral, dirigida a todos 
stakeholders e enviada para mais de 100 mil contatos. A revista aborda diversos 
temas relacionados a gestão, incluindo cases de diversas empresas. Oferece 
conteúdo criativo, com abordagem editorial voltada para os negócios, e tem 
layout dinâmico – tudo para garantir uma leitura estimulante.

Prêmio Ozires Silva de 
Empreendedorismo 
Sustentável 

Investir numa gestão sustentável tem se tornado uma prática cada vez 
mais comum. Empresas e colaboradores têm tentado se adequar a novas 
exigências da sociedade e do mundo, a fim de contribuir com as demandas. 
Procurando reconhecer essas iniciativas, ISAE realiza o Prêmio Ozires Silva 
de Empreendedorismo Sustentável. A premiação reconhece os projetos que 
contribuem para o desenvolvimento da sociedade brasileira nas áreas de 
empreendedorismo e sustentabilidade.

Ciclo de Palestras 
ISAE promove uma série de palestras para discutir temas atuais e divulgar o 
conhecimento das práticas de gestão. Projetos, Gestão, Comercial e Liderança 
são temas de algumas das palestras direcionadas a stakeholders.

Encontro Marcado 
O evento Encontro Marcado debate as tendências do mercado. É direcionado 
a alunos e prospects do ISAE. A entrada para o evento é 1kg de alimento não 
perecível, e a arrecadação é doada para associações beneficentes de Curitiba. 



24

Estratégias e Perspectivas 

Formulação de Estratégias 

As estratégias do ISAE são definidas anualmente (no último trimestre) pela diretoria e pelos gestores 
estratégicos, juntamente com a área de Business Intelligence (BI), no processo de construção do 
planejamento estratégico.

O trabalho é norteado por diretrizes com foco em iniciativas, soluções, atitudes e educação, e permite 
a intercessão e transversalidade com posturas avançadas, inovadoras, sustentáveis e empreendedoras.

Estas diretrizes têm origem no acróstico do ISAE, construído internamente com os gestores:
Iniciativa Inovadoras
Soluções Sustentáveis
Atitudes Avançadas
Educação Empreendedora

Figura 02 – Diretrizes de Planejamento Estratégico

A análise do ambiente interno e externo é parte integrante do planejamento estratégico, realizado por 
meio da análise SWOT sobre oportunidades e ameaças do mercado.
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Implementação de Estratégias 

ISAE utiliza também o Balanced Scorecard como ferramenta de orientação e monitoramento de 
estratégias, com foco nos pilares: Aprendizagem e Crescimento, Processos, Clientes e Mercado, 
Financeiro.

Os indicadores, metas e planos de ação são definidos em conjunto com a diretoria e gestores 
contemplando metas de curto, médio e longo prazo.

Para definição dos indicadores são considerados processos principais e de apoio. As metas são 
estabelecidas utilizando as informações de histórico de resultados do ciclo anterior e referências de 
mercado, obtidos por meio de processos de benchmarking, alinhados às estratégias de crescimento e 
objetivos da empresa. 

O processo de definição de metas tem sido refinado a cada ano, com maior envolvimento de gestores 
e equipe no momento da definição, assim como durante todo o ciclo de acompanhamento. Por meio 
de relatórios de indicadores de anos anteriores é realizada análise para definição de metas. Utilizando 
o Painel de Bordo do Mapa Estratégico, que contém todos os indicadores, estabelecem-se as metas 
observando a relação entre ações e resultados e o impacto na organização.

Os referenciais externos também são considerados nesse processo através de pesquisas de mercado, 
análise de relatórios de instituições concorrentes locais e nacionais, relatório de resultados de 
empresas referência em práticas de gestão, visitas e benchmarking de melhores práticas.

Pilares de Estratégia
 

Aprendizagem e Crescimento: Valorizar e reconhecer talentos, buscar 
ambientes de aprendizagem e crescimento, aprimorar talentos.

Processos: Excelência no relacionamento, efetividade na inovação e 
desenvolvimento de produtos, excelência nos produtos e serviços.

Clientes e Mercado: Garantir a satisfação dos clientes, aumentar o valor dos 
clientes, aumentar a base de clientes, fortalecer a marca.

Resultados Sustentáveis: Melhorar a receita, racionalizar os custos e obter 
resultados sustentáveis.
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Gestão da Sustentabilidade 

O Núcleo de Responsabilidade e Sustentabilidade do ISAE é uma área voltada à promoção da gestão 
ética dos relacionamentos com stakeholders. Para o instituto, o conceito de responsabilidade e 
sustentabilidade é um compromisso organizacional que leva em conta o impacto de suas decisões e 
atividades na sociedade e no meio ambiente. Nesse âmbito, o núcleo articula um conjunto de arranjos 
institucionais e gerenciais para estimular valores e atitudes a favor de uma economia global, inclusiva 
e sustentável.

O ISAE atua seguindo os três elos da sustentabilidade: Social, Ambiental e Econômico. Nesse sentido, 
continuará estimulando o desenvolvimento e a propagação de produtos e serviços que aliam retorno 
financeiro a soluções socioambientais. 

Estratégias
 

• Inserir nas práticas de gestão processos, políticas, instrumentos e indicadores consistentes 
com o desenvolvimento sustentável, a qualidade de vida e o bem estar da sociedade 

• Considerar os interesses e as expectativas dos stakeholders nas práticas de negócio

• Zelar pelo cumprimento de requisitos legais e regulamentação aplicável

• Promover em toda a organização a integração de princípios, diretrizes e valores 
fundamentais e internacionalmente aceitos. 
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Desempenho: Ensino

Formação Executiva Global

Em 2000, ISAE instituiu o Núcleo de Ações Internacionais 
para promover e articular ações integradas da instituição 
com parceiros nacionais e internacionais no Brasil e no 
exterior. Com as atividades desenvolvidas pelo núcleo, 

estudantes e parceiros do ISAE têm a oportunidade de se relacionar com profissionais de renomadas 
instituições internacionais. Desse modo, o núcleo promove educação global e multicultural e 
contribui para a formação de líderes mais preparados para enfrentar os desafios internacionais que 
têm sido impostos ao desenvolvimento sustentável. 

Doing Business in Brazil X – A Brazilian Cross-Cultural Program   

Doing Business in Brazil é um programa de intercâmbio com duração de sete meses. É dividido 
em duas fases: na primeira, os estudantes têm aulas de língua portuguesa em tempo integral; e 
na segunda, participam de aulas, seminários e visitas técnicas sobre diversos temas relacionados 
ao mundo corporativo brasileiro. É nessa fase que as interações entre estrangeiros, estudantes e 
executivos brasileiros ocorrem de forma mais intensa. Esses alunos vêm ao Brasil com o intuito de 
aprender o jeito brasileiro de fazer negócios.

Em janeiro de 2012, em sua 10ª edição, o programa recebeu mestrandos de uma das principais 
escolas de negócios dos Estados Unidos: a Moore School of Business (University of South Carolina). 
Com o intuito de aprender o jeito brasileiro de fazer negócios, os participantes tiveram aulas de 
português, palestras e estágios. Os alunos participaram de oficinas de aprendizagem bilíngues, que 
abordaram os seguintes temas: Mudanças Climáticas Globais, Comunicando às Organizações sobre 
as Mudanças Climáticas; Princípios do PRME e Conceitos Norteadores do ISAE. Os estudantes também 
participaram de aulas do MBA em Gestão Estratégica de Empresas.  

Saiba mais sobre o programa em: http://doingbusinessinbrazil.blogspot.com

Pacto Global 1

Objetivos do Milênio 8

PRME 1, 4, 5, 6
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Módulo Internacional

O ISAE  levou 19 executivos brasileiros para cursar o módulo de 
Gerenciamento de Projetos na George Washington University (GWU), 
signatária da iniciativa PRME e reconhecida como a melhor dos Estados 
Unidos nessa área. 

Realizada em parceria com a FGV e a GWU, a 4ª Edição do Módulo Internacional em Gerenciamento 
de Projetos aconteceu de 7 a 16 de agosto e teve participação de pessoas de várias partes do Brasil. 

O módulo tem o objetivo de proporcionar aos participantes contato com o que existe de mais 
avançado em Gerenciamento de Projetos. O programa possibilita agregar ao currículo profissional 
uma experiência internacional com sólido conteúdo acadêmico na área, promovendo também a rede 
de contatos entre profissionais do Brasil e do mundo. 

Parceiros Internacionais
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Educação Executiva Responsável

Modelo Educacional Perpectivação (ES9) 

Perspectivação é um modelo de aprendizagem híbrido criado  pelo 
ISAE em 2003 e desenvolvido em programas educacionais. Este modelo 
educacional estimula o aluno a ampliar seu quadro de referências por meio 
de atividades que são oferecidas ao longo do curso MBA.

A cada atividade proposta o aluno passa pelo processo de experimentação, 
a partir do qual consegue avançar desenvolvendo novas competências, 
mudando sua atitude e ampliando possibilidades. Todas as atividades 
promovidas pelo Perspectivação visam atender aos princípios do Pacto 
Global e PRME. 

O modelo é composto de 16 atividades que empregam diversas técnicas 
e estratégias voltadas para o aprimoramento de competências pessoais 
e profissionais. O objetivo é formar cidadãos preocupados com o 
desenvolvimento sustentável da sociedade. É reconhecido pela capacidade 
de aliar teoria a prática e pela contribuição para o desenvolvimento de 
uma visão sistêmica do ambiente corporativo.

Pacto Global 1–10

Objetivos do Milênio 7, 8

PRME 1–6
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Mudança de Currículos MBA

Além de implantar a transversalidade através de seus conceitos norteadores (ética, sustentabilidade, 
liderança, governança, inovação e empreendedorismo), ISAE inseriu disciplinas relacionadas a 
liderança com responsabilidade e sustentabilidade corporativa em todos cursos MBA. As disciplinas 
variam de acordo com os eixos cognitivos dos cursos:

• Eixo específico com os conteúdos: Inovação, Governança Corporativa, Ética, Responsabilidade Social 
e Desenvolvimento Sustentável
• Eixo estratégico: Liderança, Gestão de Pessoas e Empreendedorismo
• Eixo de experimentação: Atividades do Modelo Educacional Perspectivação.

Trabalhos de Conclusão de Curso (IN1)  

O ISAE/FGV incentiva seus estudantes a produzirem artigos e trabalhos de conclusão de curso 
envolvendo a questão da educação empresarial responsável, focada na sustentabilidade e na 
responsabilidade social corporativa. 

Tabela 1 – Produção de trabalhos de conclusão de cursos MBA do ISAE/FGV no período 2009/2012 com 
temas relacionados à sustentabilidade e à responsabilidade global.

   fonte: ISAE

Tema
Trabalhos apresentados

2008 2009 2010 2011 2012 Total

Responsabilidade Corporativa e Sustentabilidade 17 13 20 27 30 107

Governança Corporativa 2 6 8 10 26

Políticas Sociais 2 2 3 4 11
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Oficinas de Aprendizagem (ES8)

As seguintes Oficinas de Aprendizagem relacionadas ao tema de Sustentabilidade e Responsabilidade 
Corporativa foram ofertadas pelo Perspectivação em 2012:

Oficinas de Princípios e Conceitos (ES3)

As Oficinas de Princípios e Conceitos apresentam algumas das principais iniciativas da ONU, com 
ênfase nos Princípios para Educação Empresarial Responsável e nos conceitos norteadores do ISAE/
FGV, contextualizando a importância desses conhecimentos na formação dos alunos de MBA e 
preparando-os para uma atuação como verdadeiros líderes globalmente responsáveis. No ano de 2012 
as oficinas foram ofertadas em todos MBAs.

Tema Duração Turmas Alunos

Sustentabilidade 4h 3 39

Análise Economia do Direito (Law and Economics) 8h 1 13

Como Elaborar Estudos de Casos 8h 1 15

Comportamento do Consumidor 8h 1 16

Comunicação com Diferentes Públicos 8h 4 60

Criando seu Perfil Profissional e Atraindo Seguidores no Linkedin 8h 2 43

Dilemas Éticos 4h 2 28

Empreendedorismo 4h 3 73

Elaboração de Um Plano de Negócios 8h 1 20

Gestão da Inovação 4h 2 40

Imagem Profissional 8h 4 74

Liderança 4h 3 71

Matemática Financeira 8h 3 90

Mix de Gerações Quebrando Paradigmas Empresariais 4h 3 40

Técnicas de Apresentação de Currículo 8h 3 58

Plano de Desenvolvimento Pessoal 8h 6 201

Jogos de Negócios Sustentáveis 8h 1 15

Total 43 896
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Global Business Administration

Os seguintes cursos de curta duração relacionados ao tema de Sustentabilidade e Responsabilidade 
Corporativa foram ofertados em 2012: 

Pesquisas e Publicações

A pesquisa científica é uma forma privilegiada de exercitar e desenvolver a autonomia intelectual. 
É também uma oportunidade de criação empreendedora que o Perspectivação contempla na 
atividade Gestão do Conhecimento Corporativo – uma nova forma de compreender a construção do 
conhecimento por meio do exercício de planejamento, execução e comunicação escrita. 

Dentre as oportunidades oferecidas ao aluno, destacam-se:  
• Participação em pesquisas científicas tendo como eixo-condutor os Princípios do Pacto Global
• Participação em grupos de pesquisas nacionais e internacionais
• Possibilidade de apresentar trabalhos em eventos nacionais e internacionais.

Curso  Duração Mês

Mercado de Carbono e Rio+20 8h Março

Licenciamento Ambiental 24h Maio 

EIA/RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de 
Impacto Ambiental

4h Junho 

Sustentabilidade: Princípios e Diretrizes, Normas e 
Certificações vinculadas

8h Outubro 
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Artigos publicados na Revista Paraná Cooperativo: 

Edição 1

Título do artigo Turma Alunos Orientador

Soluções para minimizar os efeitos da 
diminuição das áreas agrícolas dos 
cooperados da Agrária

MBA em Gestão 
Estratégica e o 
Agronegócio

Alessandro Illich, Egon 
Heinrich Milla, Karl Eduard 
Milla, Patrícia Karkle Milla

Denise Basgal

Plano de Negócios de incremento 
na produção e comercialização de 
Sementes Castrolanda

MBA em Gestão e 
Desenvolvimento 
de Negócios

Ândrea Toniolo Kubaski,
Edson Martins de Oliveira,
Nery Carvalho Filho, Roselia 
Gomes da Silva

Marco Antonio 
Nascimento da 
Cunha

Análise da viabilidade econômica 
da produção de biodiesel por meio 
da utilização da gordura de frango 
produzida pelo abatedouro de aves 
Copacol

MBA em Gestão de 
Cooperativas

Alisson José Dmengeon de 
Oliveira, João Cerilo Barbosa 
Filho

Luis Humberto 
Willwock

Estratégia de segmentação de 
produtos e serviços por alta renda 
na Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão – Sicredi União PR – SICREDI 
VIP

MBA em 
Planejamento 
Financeiro de 
Cooperativas de 
Crédito

Vânia da Silva Brunholi, 
Wilson Ângelo Kinippeberg

Mauri Alex de 
Barros Pimentel

Implementação de serviço de 
assessoria financeira na Cooperativa 
de Crédito dos Empresários da grande 
Curitiba e Campos Gerais – Sicoob Sul

MBA em 
Planejamento 
Financeiro de 
Cooperativas de 
Crédito

Michele Akeme Aoki Salvi, 
Patricia Kolecha, Verônica 
Baccas de Oliveira

Mauri Alex de 
Barros Pimentel

Estudo da viabilidade para 
implantação de Clínica de vacinação 
da Unimed Londrina

MBA em Gestão 
Empresarial

Carlos Augusto Marques 
da Costa Branco, Gilberto 
Greco Sorroche, Issao 
Yassuda Udihara, José 
Roberto Sabóia Franco, 
Ricardo Cássio Pinelli

Alexandre Freire

Edição 2

Título do artigo Turma Alunos Orientador

Alternativas de manejo 
economicamente sustentável da 
reserva legal nas áreas dos cooperados 
da cooperativa Agraria Agroindustrial

MBAGEC INC 
AGRA GA 1/07

Emerson Milla, Gustavo 
Küster, Harald Peci, 
Paulinek. Kuster, Sandra 
Remlinger

Denise Basgal
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Produtor Online: endomarketing MBACOPACOL 1/08 Aparecido Antonio 
Rigobello, Aparecido 
Laertis Galli, Darci Mezzari, 
Edicarlos Grizotto de 
Oliveira, Luiz Antonio Della 
Valentin

Denise Basgal

Os Desafios da sucessão familiar MBACOPACOL 1/08 Aparecido Antonio 
Rigobello, Aparecido 
Laertis Galli, Darci Mezzari, 
Edicarlos Grizotto de 
Oliveira, Luiz Antonio Della 
Valentina

Denise Basgal

Decisões de investimentos e riscos no 
ambiente de cooperativas

MBAGPJ INC 
SESCOOP 1/09

Edson Guilherme, Jorge 
Osawa

Mário Luis 
Sampaio Pereira

Praticas de Negociação dos projetos 
nas cooperativas de crédito

MBAGPJ INC 
SESCOOP 1/09

Ana Paula Corrêa, Luiz 
Fernando Woellner, Maria 
Otilia Carneiro Bronislawski

Mário Luis 
Sampaio Pereira

Uma reflexão das práticas de gestão 
de projetos nas cooperativas do 
Estado do Paraná

MBAGPJ INC 
SESCOOP 1/09

Alex Kayser, Gilmar José da 
Silva Pinto, Liliane Carolina 
O. G. Dunetz, Luiz Augusto 
Tomczack, Maria Emília 
Pereira Lima

Mário Luis 
Sampaio Pereira

Edição 3

Título do artigo Turma Alunos Orientador

Logística Reversa de Embalagem de 
Lubrificantes: O caso da Cooperativa 
Agrária

POSGEAGRO INC 
AGRARIA GA 1/10

André Regis Adams, 
Douglas Kreuscher, João 
Maria Carvalho, Valdecir de 
Moraes, Walter Galvan

Fredy Silva

Os obstáculos enfrentados na 
implantação e na continuidade do 
processo de Gestão de qualidade na 
propriedade rural

POSGEAGRO INC 
AGRARIA GA 1/10

Camila Illich, Evelyne Leh 
Klein, Manuela Korpasch, 
Margret Wild, Mireille 
Gartner Maroso

Fredy Silva

Impacto das Novas Gerações no futuro 
da Gestão empresarial

POSGEAGRO INC 
AGRARIA GA 1/10

Aristides Anastácio Neto, 
Ayrton Guilherme Garozi, 
Djalma Lucio de Oliveira, 
Leonardo Marcello Lucas, 
Silvio Carlos Lopes

Denise Basgal

Estudo para instalação de laboratório 
de analise de solo e foliar – COAMO

MBAGESAGRO INC 
COAMO 1/09

Adir Pereira Lopes, 
Fernando Borba, Paulo 
Nicolau Mocci, Valdemir de 
Paula Barbosa, Vanilton de 
Nez Pereira

Denise Basgal
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Edição 4

Título do artigo Turma Alunos Orientador

Retenção de pessoas na Frimesa Pós-Graduação em 
Gestão Estratégica 
do Capital Humano

Edson Flavio Frescki, José 
Ferreira da Silva

Antônio 
Raimundo dos 
Santos

Plano de endomarketing para 
a Unidade Industrial de Soja da 
Cooperativa Agroindustrial Lar

Pós-Graduação em 
Gestão Estratégica 
do Capital Humano

Adrielly Suzin Silveira Antônio 
Raimundo dos 
Santos

Purificação do biogás em um sistema 
de conversão de energia elétrica

Pós-Graduação 
em Energias 
Renováveis com 
ênfase em Biogás

Claudiane Moretti, Fabiana 
Kaninoski, James Morais e 
Leonardo Pereira Lins

Antônio 
Raimundo dos 
Santos

Avaliação de desempenho na 
Uniprime Norte do Paraná

Pós-Graduação em 
Gestão de Pessoas

Josiany Carina dos Santos e 
Paulo Eduardo Thomson de 
Lacerda

Cláudio de Souza 
Pereira

Publicações

No Congresso Internacional de Administração, cujo tema em 2011 foi  “Gestão Estratégica: Inovação 
Colaborativa e Competitividade”, alunos do ISAE tiveram os seguintes trabalhos publicados: 

Título do artigo Turma Alunos Orientador

O microcrédito e o desenvolvimento 
econômico financeiro dos 
empreendimentos beneficiados pelo 
programa banco social

MBA GFCA – 
Curitiba

Ana Paula Prestes, Eduardo 
Soares Westphalen, 
Fernando Augusto Mazon

Osvaldo Callegari

Orçamento base histórico e orçamento 
base zero – um estudo de caso

MBA GFCA – 
Londrina

Eduardo Tanno, Gilberto 
Cordovil de Almeida Filho, 
Marco Antonio de Oliveira, 
Osmar Martins Hiroki

Osvaldo Callegari
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No 12º Seminário Internacional de Gerenciamento de Projetos, organizado pelo Capítulo do PMI em 
São Paulo, 2012, alunos do ISAE foram aprovados e tiveram os seguintes trabalhos publicados:

Título do artigo Turma Alunos Orientador

A relevância do fator custo nas 
aquisições em projetos

MBA em 
Gerenciamento de 
Projetos – Curitiba

Angelo Borges, Henrique 
Giacomitti, Osvaldo Lovato, 
Poliana Fujinami, Renata 
Hyczy

Denise Basgal

O impacto do uso de técnicas de 
comunicação e negociação na 
atualização de uma planta genérica de 
valores

MBA em 
Gerenciamento de 
Projetos – Londrina

Fabrício Vergara Mota, 
Rafael Miranda Venturelli, 
Renato Mateus Gorne Viani, 
Volney Furtado de Souza

Denise Basgal

Metodologia para o uso de 
ferramentas da qualidade no 
tratamento de riscos identificados em 
projetos

MBA em 
Gerenciamento de 
Projetos – Curitiba

Alexandre Leo Pauli, Claudio 
Ferreira Maia

Denise Basgal

Utilização da Liderança Situacional em 
Gerenciamento de Projetos

MBA em Gestão 
Comercial – Curitiba

Gianfranco Muncinelli Gianfranco 
Muncinelli

Gerenciamento de projetos 
inovadores fomentados com recursos 
públicos não reembolsáveis

MBA em 
Gerenciamento de 
Projetos – Londrina

André Sanches Fonseca 
Sobrinho, Caio Dalla Zanna

Denise Basgal

Avaliação de indicador de controle e 
monitoramento de projeto: análise do 
valor agregado

MBA em 
Gerenciamento de 
Projetos – Curitiba

Adriana Terezinha Salvadori, 
Daniella Dos Reis Garcia, 
Diego Cezar Celli, Henrique 
Favre, Miguel Gervasio 
Rodrigues Filho

Denise Basgal

Publicações do Presidente  

O Presidente do ISAE Norman de Paula Arruda Filho tem uma coluna sobre inovação na Página 
Empreender, no caderno de economia do jornal Gazeta do Povo, de Curitiba. A página é focada 
em empreendedorismo e, a cada semana, um colunista diferente escreve sobre inovação, gestão e 
sustentabilidade.

Artigos publicados na Gazeta do Povo

De olho na conjuntura global e suas oportunidades 
Empreendedores Individuais e sua contribuição para a sustentabilidade

Empreendedorismo na Era do Conhecimento
Empreendedorismo Sustentável na Rio+20

Política, eleições, empreendedorismo e sustentabilidade
A inovação e a sustentabilidade

A importância da ética para a construção de uma nação empreendedora
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Desempenho: Social

Responsabilidade Social no ISAE é um conjunto de obrigações e compromissos assumidos perante 
todos stakeholders. De acordo com a declaração de sua missão, o instituto tem implementado 
processos, ações e projetos que contemplam propósitos relacionados a responsabilidade e 
sustentabilidade corporativa.  

Estes projetos e iniciativas, ao promoverem o diálogo com os diversos públicos, contribuem para a 
identificação de ameaças e oportunidades no que tange a questão do desenvolvimento sustentável e 
o papel do ISAE para a formação de líderes globalmente responsáveis. (GRI SO1)  

Código de Ética e Conduta 
  
Desde 2010, o ISAE disponibiliza o Código de Ética e Conduta a todos colaboradores. O documento é 
uma referência formal, institucional para a conduta pessoal e profissional de funcionários, professores 
e prestadores de serviços. O objetivo é viabilizar um comportamento ético pautado em valores justos e 
pertinentes incorporados por todos. 

No momento da integração do novo colaborador, é entregue o Manual de Integração e o Código de 
Ética e Conduta. O documento também está disponível no site da instituição. 

Os fornecedores que atuam diretamente nos processos são envolvidos e comprometidos 
continuamente com os valores e princípios da organização por meio do documento Procedimento 
ADM004 (Qualificação de Fornecedores), que inclui requisitos relacionados a  práticas de  
responsabilidade e sustentabilidade corporativa. (GRI SO2) (GRI SO3) 

Conselho de Orientação Ética 

Vinculado administrativamente à presidência, o Conselho de Orientação Ética visa promover, orientar 
e fazer cumprir os princípios e os compromissos de conduta estabelecidos pelo Código de Ética do 
ISAE. Com reuniões realizadas trimestralmente, podendo ser convocadas em ocasiões extraordinárias 
para tratar de assuntos específicos ou emergenciais, o conselho trata todos os assuntos segundo as 
normas de sigilo de informações adotadas pelo ISAE.  As denúncias são encaminhadas diretamente ao 
conselho por email – comite.etica@isaebrasil.com.br. (GRI SO2) (GRI S03) 
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Cátedra Ozires Silva de Empreendedorismo e Inovação Sustentáveis

A Cátedra Ozires Silva de Empreendedorismo e Inovação 
Sustentáveis foi lançada em Curitiba em 8 de fevereiro de 
2011, durante a cerimônia de premiação do 4º Prêmio Ozires 
Silva, no 15º aniversário do ISAE/ FGV. Patrono da cátedra, 

Ozires Silva é renomada personalidade no Brasil e no mundo. O objetivo geral da Cátedra é ser um 
centro de referência em empreendedorismo e inovação sustentáveis. Ao disseminar essa cultura, 
busca desenvolver nas pessoas um perfil empreendedor para que criem, conduzam e implementem o 
processo criativo de elaborar novos planos de vida, de trabalho, de estudos e de negócios.   

Parceiros Instituidores da Cátedra

Associação Comercial do Paraná (ACP)
Conselho Latino-Americano de Escolas de Administração (CLADEA)

Conselho Nacional de Educação
Conselho Regional de Administração do Paraná (CRA)

Fundação Getúlio Vargas
Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCOM)

Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar)
ISAE/FGV (proponente da Cátedra)

Itaipu Binacional
SEBRAE/PR

Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA)
Secretaria Especial para Assuntos Estratégicos (SEAE)

SENAI Paraná
Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Unimonte (Centro Universitário Monte Serrat)
World Trade Center – Curitiba  

Pacto Global 1, 7, 8, 9

Objetivos do Milênio 2, 8

PRME 1, 3, 5, 6

Não podemos ver estes problemas como impedimentos, mas sim nos perguntar o 
que podemos fazer para melhorar nossa realidade. O Brasil é um país maravilhoso 
e esse tipo de iniciativa é muito importante para incentivar empresas e profissionais. 

Ozires Silva (2011)
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Cátedra Ozires Silva – Capítulo Londrina

No dia 27 de junho de 2012 aconteceu o lançamento do Capítulo Londrina da Cátedra Ozires Silva 
de Empreendedorismo e Inovação Sustentáveis, uma iniciativa do ISAE em paralelo ao V Congresso 
INTEGRA – Integração Empresa, Instituições de Ciência, Tecnologia & Inovação e Governo. 

O lançamento teve participação de Ozires Silva – ex-ministro da Infraestrutura e patrono da Cátedra, 
que fez palestra magna com o tema “Empreendedorismo e Inovação Sustentáveis” – e do Presidente 
do ISAE Norman Arruda.

Em 2012, a atuação dos integrantes da Cátedra se deu a partir dos seguintes eixos temáticos:
1. A internet como fronteira de potencialização do empreendedorismo e da inovação
2. Educação para a sustentabilidade
3. Educação empreendedora
4. Inovação e sustentabilidade como indutores do desenvolvimento

Para colaborar com o debate e construção de agenda de atividades em torno dos eixos temáticos, 
foram definidos grupos de trabalho (forças-tarefa). 

Principais Resultados 2012

Artigo “Crowdspirit e a redenção do empreendedorismo”. Autor: Ricardo Dellaméa.

Capítulo do livro sobre Inovação da Universidade Federal do Paraná. Autor: Ricardo Dellamea.

Palestra “Gestão de Empreendimentos Criativos”, ministrada por Schirlei Freder na Faculdade 
FAMEC, em São José dos Pinhais (PR), na 1ª Feira Acadêmica e Profissional. A Cátedra Ozires Silva e a 
parceria com o CRA-PR também foram apresentadas. (08/11/2012)

Palestra “Economia Criativa: Conceito e Contexto no Paraná”, ministrada por Patrizia Bittencourt 
e Schirlei Freder na Faculdade FAMEC, em São José dos Pinhais (PR), na 1ª Feira Acadêmica e 
Profissional. A Cátedra Ozires Silva e a parceria com o CRA-PR também foram apresentadas. 
(05/11/2012)

Palestra “Inovação aberta e conceito Crowd” no Conselho Regional de Administração em 
30/10/2012.

Palestra “Inovação aberta e conceito Crowd” para a equipe técnica do SENAI-PR/C2i em 25/07/2012 
em Curitiba – CIETEP.

Palestra “Inovação aberta e conceito Crowd” no evento INTEGRA 2012 realizado em 27/06/2012 em 
Londrina (PR).

Entrevista com o grupo musical A Banda Mais Bonita da Cidade para elaboração de estudo de caso 
sobre aplicação de conceitos de co-criação, crowdfunding e economia criativa (em processo). 

Elaboração de artigo “De onde vêm as startups?” (em desenvolvimento).

Formatação da oficina “Crowdfunding, Crowdknowledge, Crowdsourcing” do Perspectivação 2013. 

Formatação de curso de curta duração “Crowdfunding, Crowdknowledge, Croudsourcing” 2013.
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Levantamento de conceituação, ações, iniciativas e estudos no Brasil sobre os temas Economia 
Criativa, Economia da Cultura, Interações Criativas.

Estudo dos modelos de desenvolvimento criativo e turístico de cidades (Turismo de Experiência 
da Serra Gaúcha e de Paraty) para proposta de aplicação nas cidades de Antonina e Morretes, no 
Paraná (em desenvolvimento).

Elaboração de um plano de trabalho com ações referentes aos temas Economia Criativa, Cidades 
Criativas e Turismo, com o objetivo de realizar uma rodada de conversa com a população local de 
Antonina e Morretes, litoral do Paraná.

Integração de novos parceiros no Comitê Executivo e no Conselho da Cátedra.

Colaboração com a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Participação de Norman Arruda como colunista do caderno Empreender do Jornal Gazeta do Povo, 
de Curitiba (PR).  

Publicação do artigo “ A inovação e a Sustentabilidade”, em 17/05/2012. Autor: Norman de Paula 
Arruda Filho.

Publicação do artigo “Empreendedorismo Sustentável na Rio+20”, em 21/06/2012. Autor: Norman 
de Paula Arruda Filho.

Publicação do artigo “Empreendedorismo na Era do Conhecimento”, em 19/07/2012. Autor: Norman 
de Paula Arruda Filho.

Publicação do artigo “Empreendedores Individuais e sua Contribuição para a Sustentabilidade”, em  
23/08/2012. Autor: Norman de Paula Arruda Filho.

Publicação “Política, Eleições, Empreendedorismo e Sustentabilidade”, em 20/09/2012. Autor: 
Norman de Paula Arruda Filho.

Publicação do artigo “De Olho na Conjuntura Global”, em 12/10/2012. Autor: Norman de Paula 
Arruda Filho.

Participação na Rio+20.

Participação no III PRME Global Forum, no Rio de Janeiro.

Promoção da recepção de signatários no III PRME Global Forum.

Colaboração com o lançamento do “PRME Inspirational Guide” no Brasil.

Publicação de dois cases no “PRME Inspirational Guide” da ONU.

Lançamento do Estudo de Caso sobre o programa Cultivando Água Boa, da Itaipu. 

Articulação da Conferência CR3+, a ser realizada em 2013. 

Realização da V Edição do Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo e Inovação Sustentáveis.

Planejamento da Cátedra 2013.
 

As discussões durante o ano de 2012 contribuíram sobremaneira para a evolução teórico-prática 
dos temas em pauta. Foi o caso do primeiro eixo “A Internet como fronteira de potencialização do 
empreendedorismo e da inovação”, que passou a ser intitulado “Inovação aberta e conceito Crowd” 
após aprofundamento do tema e discussões. Além disso, um novo eixo se mostrou pertinente aos 
temas tratados. Foi criado  então o eixo “Economia Criativa”,  dada a transversalidade do tema em 
relação à proposta da Cátedra.
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Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo Sustentável

Investir em gestão sustentável tem se tornado uma prática 
cada vez mais comum. Empresas e colaboradores têm se 
adequado às novas exigências da sociedade e do mundo, 
a fim de contribuir com essas demandas. Procurando 

reconhecer tais iniciativas, ISAE e Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCOM), com patrocínio de 
Itaipu Binacional e SEBRAE, realizaram a 5ª edição do Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo e 
Sustentável em fevereiro de 2012. 

O prêmio seleciona os melhores projetos do Brasil nas áreas de empreendedorismo, inovação e 
sustentabilidade que contribuem para o desenvolvimento da sociedade. Empresas, pessoas físicas e 
comunidade acadêmica inscreveram seus projetos nas categorias Empreendedorismo Econômico, 
Ambiental, Educacional e Social. 

	  

Pacto Global 1, 7, 8, 9

Objetivos do Milênio 2, 8 

PRME 1, 3, 5, 6 

Não temos dúvidas que o Prêmio Ozires Silva foi um grande 
incentivador para acreditamos no projeto e torná-lo realmente 
nosso projeto de vida. Sem falar na figura instigante do grande 
Ozires Silva. Ser vencedor de uma premiação organizada 
por uma instituição de renome, como o ISAE/FGV, deu maior 
credibilidade ao site patrool.com e nos ajudou a abrir muitas 
portas, que possivelmente não seriam abertas tão facilmente 
sem o prêmio. 

Carlos Humberto Costa
ganhador na categoria Empreendedorismo Social, 
modalidade Plano de Negócio – 2011-2012
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Programa Uaná de Voluntariado em Gestão

O Programa de Voluntariado em Gestão Uaná promove o desenvolvimento sustentável por meio de 
participação e engajamento de alunos, ex-alunos e professores do ISAE. Os voluntários colocam em 
prática conhecimentos adquiridos em sala de aula e durante sua carreira profissional. Esta é a premissa 
do Uaná – iluminar o caminho de organizações que necessitam de apoio em gestão através da troca 
de conhecimentos e transferência de saber.

A iniciativa visa contribuir com a superação da pobreza e promover um desenvolvimento econômico 
ambientalmente sustentável e socialmente justo.

Em 2010 o Programa Uaná iniciou uma parceria com o Instituto RPC: o portal “Serviços e Cidadania – 
Canal de Serviços Gratuitos”, o qual oferece assessoria em gestão e comunicação para organizações 
sem fins lucrativos que promovem a inclusão social e a cidadania. Essa iniciativa visa contribuir para o 
aprimoramento da gestão e a sustentabilidade das organizações do terceiro setor, ao mesmo tempo 
em que dissemina a cultura de responsabilidade social no Paraná. 

O Programa de Voluntariado em Gestão Uaná tem reconhecimento da UNESCO, do Ministério 
Extraordinário de Segurança Alimentar e da Prefeitura Municipal de Curitiba. 

 

Pacto Global 1, 3, 6, 8

Objetivos do Milênio 1–8

PRME 4, 5, 6 	  
	  

Número de Voluntários 
(alunos, egressos e professores) 

* Cadastrados – 117 

** Ativos – 23

* 2011 e 2012  

** Voluntários participantes em atividades e projetos em 2012

Número de Organizações 

Registradas – 9

* Atendidas – 8

*  Organizações atendidas em 2012
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Organização Região Área de Atuação Serviço

Centro de Atendimento para Jovens e 
Adultos Especiais (CAJAE)

Curitiba Direitos da pessoa com 
deficiência

Gerenciamento de Projetos

Caminho de Retorno ao Lar (CRL) Curitiba Saúde Gerenciamento de Projetos

Encontro com Deus Curitiba Direitos da Mulher Planejamento Estratégico 

Fundação Iniciativa Curitiba Direitos da Criança e o 
Adolescente

Captação de Recursos

Instituto de Desenvolvimento do 
Potencial Humano (IDPH) 

Curitiba Direitos da Criança e o 
Adolescente

Planejamento Estratégico

E-Lixo Londrina Proteção do Meio 
Ambiente

Planejamento Estratégico

Escola Profissional e Social do Menor 
de Londrina (EPESMEL)

Londrina Direitos da Criança e o 
Adolescente

Planejamento Estratégico e 
Gerenciamento de Projetos

Missão Filadélfia Londrina Direitos da Criança e o 
Adolescente

Marketing

Centro de Apoio Esperança Londrina Saúde Gestão de Informações 
Gerenciais 

Planejamento Estratégico e Gerência de Projetos 
 
Voluntariado, Cidadania e Desenvolvimento Organizacional. É essa a perspectiva que direcionou  a 
intervenção do ISAE para a assessoria na gestão da Escola Profissional e Social do Menor de Londrina 
(EPESMEL). Além da assessoria voluntária dos alunos de MBAs para a elaboração do planejamento 
estratégico da instituição, o projeto possibilitou a realização de oficinas de Gerenciamento de Projetos 
promovidas por professores voluntários  do Programa. 

I Mostra Alianças Sociais em Prol da Sustentabilidade

Nos dias 30 e 31 de outubro de 2012 o Programa de Voluntariado em Gestão Uaná foi apresentado 
na I Mostra de Alianças Sociais em Prol da Sustentabilidade. O evento, que aconteceu na sede da 
FIEP em Curitiba, permitiu que empresas, comerciantes, instituições educacionais e organizações 
do terceiro setor do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial (CPCE) apresentassem casos de 
sustentabilidade e responsabilidade social em painéis e banners no I Congresso CPCE Alianças Sociais.

Rodada Empreendedora Uaná

No dia 23 de novembro de 2012, ocorreu no ISAE a Rodada Empreendedora Uaná. O evento – 
organizado pelo Programa de Voluntariado em Gestão Uaná (Perspectivação) e a organização sem fins 
lucrativos Aliança Empreendedora – promoveu o diálogo de pequenos empresários com especialistas 
em gestão. Foram realizadas quatro mesas temáticas: Inovação, Planejamento, Gestão Financeira e 
Negócios na WEB. O encontro teve 10 voluntários para consultoria e 16 microempreendedores. 

Para mais informação acesse: http://programauana.blogspot.com
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Rede PRME Brasil

A Iniciativa reúne e mobiliza as instituições signatárias do 
PRME no Brasil, favorecendo rica troca de informações e 
experiências sobre os Princípios para Educação Empresarial 
Responsável. 

Atuando como articulador da Rede PRME, o ISAE mobiliza diversos atores para o desenvolvimento de 
iniciativas e oferece suporte na implementação dos princípios.  
As articulações ocorrem por meio de parcerias para o desenvolvimento de pesquisa e produção 
científica sobre o tema, intercâmbio de alunos e professores, cursos e realização de eventos 
corporativos. 

No ano de 2012, o ISAE iniciou esse trabalho mobilizador e integrador, principalmente com os novos 
entrantes que ingressaram no grupo após setembro de 2011, quando o instituto e outros parceiros 
realizaram o Seminário Internacional de Educação e Sustentabilidade. Em diversas reuniões com a 
rede brasileira foram apresentados casos e documentos de auxilio na implementação dos princípios. 
Outro ponto que merece destaque foi a articulação feita pelo ISAE com a rede brasileira para realizar 
uma recepção para a rede PRME global durante a Rio+20.

O resultado da atuação da Rede PRME Brasil em 2012 foi o aumento de signatários. Em 2011 eram 
nove instituições e em 2012 esse número aumentou para 19 – o que representa a consolidação do 
ISAE como uma referência PRME no Brasil. 

Pacto Global 1, 3, 7

Objetivos do Milênio 8

PRME 1–6

Rede PRME Brasil

Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE)
Business School São Paulo

Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP)
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM)

Estação Business School
Faculdades Integradas Santa Cruz

FEA-RP USP
Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Fundação Instituto de Administração (FIA)
Fundação Dom Cabral (FDC)

IAG Business School
IBPEX

Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR)
ISAE/FGV

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Paraná)
Serviço Social da Indústria (SESI Paraná)

Sociedade Latino Americana de Coaching
Universidade Positivo

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
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Campanhas Solidárias 

A cidadania corporativa é um conceito por meio do 
qual o ISAE/FGV estimula seus diferentes públicos para 
o engajamento em iniciativas que contribuem para o 
desenvolvimento pessoal e social. Em 2012, o Núcleo 

de Responsabilidade e Sustentabilidade articulou uma série de campanhas que possibilitaram a 
participação de colaboradores, alunos e professores em ações voltadas à responsabilidade ambiental 
e ao atendimento de instituições da comunidade do entorno. Entre as campanhas, destacam-se:

A Hora do Planeta
No dia 31 de março, durante uma hora, aconteceu a campanha “A Hora do Planeta” 
– um ato simbólico promovido no mundo todo pela Rede WWF, no qual governos, 
empresas e população demonstraram sua preocupação com o aquecimento global 
ao manter luzes apagadas durante 60 minutos. ISAE participou do evento e todas as 

luzes foram apagadas. Colaboradores e públicos de relacionamento do instituto foram convidados a 
aderirem à iniciativa. 

O Negócio é Ser Solidário - Campanha do Agasalho

Em março de 2012 foi realizada a Campanha do Agasalho “O Negócio é Ser Solidário”. As contribuições 
foram direcionadas à comunidade do Jardim Icaraí, periferia do bairro Uberaba. Roupas de inverno 
foram entregues a Edina Paixão – líder que exerce importante trabalho comunitário com as crianças 
do Jardim Icaraí por meio do esporte.

Campanha Gol Legal – Campanha do Dia das Crianças

Para comemorar o Dia das Crianças foi realizada a Campanha Gol Legal. Vários pirulitos foram 
oferecidos na portaria do ISAE, cada qual com o nome de uma criança. Alunos e colaboradores se 
engajaram e mais de 130 presentes foram arrecadados e entregues à comunidade do Jardim Icaraí. 

     O Negócio é Ser Solidário                  Gol Legal

Pacto Global 7, 8, 9

Objetivos do Milênio 7, 8

PRME 3
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Gestão de Pessoas

ISAE/FGV defende uma organização humanizada e acredita que uma instituição que investe no 
desenvolvimento de seus colaboradores tem um diferencial competitivo que agrega valor em 
empresas bem sucedidas. O compromisso ético, o foco em pessoas e em ações sustentáveis são 
pressupostos de gestão para geração de resultados. 

Missão da Área

A área de gestão de pessoas tem a missão de assegurar o diferencial competitivo, promovendo e 
desenvolvendo disseminação e retenção de competências em um ambiente inspirador, motivador, de 
colaboração e aprendizagem.

Sistema de Trabalho

O relacionamento com o público interno é orientado pela Gestão de Qualidade e Políticas de Gestão 
de Pessoas, com envolvimento e autogerenciamento de todas áreas. Cada área tem seus processos, 
que estão publicados no sistema de qualidade. Sempre que necessário, os processos e procedimentos 
relacionados à organização do trabalho são atualizados visando melhoria contínua.

Raio-X dos Colaboradores 

ISAE tem 102 funcionários. Destes, 83 atuam na sede de Curitiba e 19 na unidade de Londrina. 96 
colaboradores são contratados em regime CLT e obedecem a Convenção Coletiva do SENALBA-PR. 
Seis colaboradores são Jovens Aprendizes que obedecem a Regulamentação do Centro de Integração 
Empresa Escola do Paraná (CIEE). (GRI LA1) (GRI LA2) (GRI LA4) 
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Variação entre o salário mais baixo e o salário mínimo local nas unidades operacionais 
importantes (GRI EC5)

Cidade
Salário-base mais 

baixo 
Variação (%) em relação ao 

salário mínimo nacional 

Curitiba R$ 1.001,36 60,93%  

Londrina R$ 890,35   43,08%  

    Based on the local minimum wage of R$ 622,00 in 2012

Proporção do salário-base entre homens e mulheres

Cargo
Salário-base 

médio – Homem
Salário-base 

médio – Mulher

Variação(%) em 
relação ao salário 

dos homens

Proporção (%) em 
relação ao salário 

dos homens

Auxiliiar – Curitiba R$ 1.126,21 R$ 1.001,36 - 12,48% 88,92%

Auxiliar – Londrina R$ 890,35 R$ 1.001,36   11,08% 112,47% 

Taxa de rotatividade (GRI LA2) 

Taxa de rotatividade = 26%

Quadro Atual 102

Rotatividade em 2012 37

Feminino 25

Masculino 12

Comunicação Interna

A organização preza por uma comunicação clara, objetiva e assertiva e busca disseminar toda e 
qualquer mudança na estrutura, levando em consideração a complexidade e a urgência da informação 
a ser tratada. A comunicação sobre temas e mudanças organizacionais significativas, definições 
e negociações coletivas é realizada pelos canais de comunicação interna: Informativo Semana 
ISAE, REGAR (Reunião Geral de Avaliação de Resultados), REMAR (Reunião Mensal de Avaliação de 
Resultado) e apresentação do Planejamento Estratégico. (GRI LA5) 

Pesquisa de Satisfação do Cliente Interno

A pesquisa é aplicada anualmente e avalia a satisfação em relação a processos e áreas. Tem o objetivo 
de construir ações para melhorar as relações de trabalho e o valor percebido por clientes internos e 
externos. 

	  
Taxa de rotatividade por gênero
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Qualidade de Vida

Para proporcionar um ambiente saudável aos colaboradores, o ISAE oferece programa de ginástica 
laboral, sala de convivência e acompanhamento periódico preventivo de saúde. O instituto 
também promove um programa de palestras orientadoras, pautadas em resultados evidenciados 
no acompanhamento de saúde dos colaboradores, buscando proporcionar um clima de abertura e 
participação de todos na organização.

Anualmente é feito o mapeamento e tratamento continuado dos riscos relativos a segurança, 
medicina do trabalho e ergonomia. A identificação dos perigos e o tratamento dos riscos são 
realizados com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e o Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). 

PCMSO realiza diagnósticos que norteiam os procedimentos médicos e as ações de promoção da 
saúde da força de trabalho. PPRA identifica agentes ambientais, ergonômicos, físicos, químicos e 
biológicos, bem como o tipo, a origem, a intensidade e a classificação desses agentes, indicando ações 
corretivas e a utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva. 

Desde 2009 o ISAE promove o Programa de Qualidade de Vida e Prevenção de Danos a Saúde 
(PREVISAE), cujo objetivo é incentivar o hábito da regularidade nos exercícios físicos, a prevenção de 
danos posturais e realizar acompanhamento da saúde dos colaboradores para  prevenir sedentarismo, 
hipertensão, obesidade, diabetes e tabagismo. Não foram identificados casos de doenças e óbitos 
relacionados a trabalho na sede de Curitiba ou na unidade de Londrina. A taxa de absenteísmo em 
2012 foi de 1,20%. (GRI LA7) (GRI LA8) 

Principais Benefícios

Subsídio Educação 80% para cursos de MBA e pós graduação para colaboradores que apresentam 
projetos alinhados aos objetivos do ISAE; 50% para cursos de graduação.

Assistência médica Plano de Saúde AMIL com cobertura estadual, 80% custeado pelo ISAE, sem 
co-participação e custo adicional para exames, com direito a acomodação em 
apartamento individual.

Plano Odontológico Plano de assistência odontológica MetLife nacional, com cobertura para 230 
procedimentos odontológicos.

Auxílio Refeição ou 
Alimentação

O funcionário opta por auxilio refeição ou alimentação. O benefício é disponibilizado 
por meio do cartão Ticket.

Seguro de Vida Seguro de Vida MetLife com cobertura internacional, contemplando também auxílio 
funeral estendido aos familiares.

Assistência financeira Empréstimos concedidos ao funcionário sem juros em situações específicas, como 
óbito de familiares e doenças.

ABSENTEÍSMO   =   tempo perdido com ausências    x   100

                                                      horas normais
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Empréstimo 
Consignado

Empréstimo concedido junto ao Banco Itaú, com taxas reduzidas.

Emergências Médicas Atendimento 24h para Curitiba e Região Metropolitana em casos de Urgências e 
Emergências pela Plus Santé, sem custo para o colaborador.

Festa dos 
aniversariantes

Realizada em datas especiais como Carnaval, Dia das Mães, Dia dos Pais e Halloween, 
favorece integração entre áreas. ISAE oferece um voucher de R$ 100 para o 
colaborador aniversariante.

Cesta de Natal Entregue em dezembro para todos os colaboradores.

Festas Festa Junina e celebração de final de ano.

Presentes Presentes aos colaboradores em datas especiais como Páscoa e Dias das Mulheres.

Integração

Ao ingressar no ISAE, os novos colaboradores passam por um programa de integração com 
treinamentos em todas as áreas. Esta experiência oportuniza uma visão sistêmica do negócio e dos 
processos das áreas. O novo colaborador também recebe o livreto de planejamento estratégico, o 
manual de integração, a política de canais e o código de ética e conduta – manuais que são atualizados 
anualmente.

Horas de treinamento

Área Total

Acadêmica 1.863,10

Administrativa 725,55

Financeira 941,05

Comercial 1.468,40

Marketing 829,08

Gestão de Pessoas 592,65

Des. Novas Soluções 201,45

Soluções Corporativas 197,50

Diretoria 743,70

Núcleos 1.029,35

TI 211,15

Gestão de Parcerias 30,00

Gestão da Entrega 275,45

Comercial – LD 503,00

Educação – LD 796,00

Adm. / Financeiro – LD 415,45

Total 10.822,88



50

Training and Development

Gerenciados pela Academia ISAE, os programas T&D promovem o desenvolvimento de competência 
dos colaboradores em um ambiente de aprendizado, construção, atualização  e formação de novos 
talentos alinhados à excelência da empresa. Treinamentos em 2012 somaram 10.822,88 horas. Também 
foram oferecidas 130 horas em oficinas relacionadas ao Pacto Global e PRME. (GRI S03) (GRI LA10) 

Principais Treinamentos em 2012

Gestão do Conhecimento 15h 

Programa Desenvolvimento Pessoal em Oratória 16h 

Legislação Educacional 4h 

Multiplicação Rio+20  1.5h  

Workshop Gestão por Competência 6h 

Apresentação de Processos 7h 

Qualidade no Atendimento ao Cliente 15h 

Excel Básico 9h 

PrevISAE 3h

PRME e Pacto Global 6h

Excel Intermediário 12h

GBA Marketing Relacionamento e Serviços 16h

Auditoria Interna da Qualidade 16h 

Evento BMP Day SC 8h

Relatório de Sustentabilidade 16h 

PDL - Programa de Desenvolvimento de Líderes 62h 

CONARH 30h

GBA Contratos Empresariais 16h

E-DOC- Gestão da Informação em Ambientes Digitais 16h 

Aperfeiçoamento da Escrita Básico 24h 

Disciplina Gestão de Processos 16h 

Bom dia RH – Gestão de Competências 2.5h

REGAR LD 1h 

PDE 12h 

GBA Ética Empresarial 16h

Seleção por Competência 16h 

GBA Gerenciamento de Projetos 24h 

GBA Gestão de Marcas 12h 

GBA Líder Coach 24h 

Aperfeiçoamento da Escrita Avançado 24h 
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Módulo BI In company 32h 

Prevenção e Planejamento na Gestão Trabalhista 7h 

GBA  - Crédito e Cobrança 16h 

GBA Liderança e Desenvolvimento de Equipes 24h 

Visão Estratégica em Projetos 3.5h 

Coolhunting Pesquisa e Análise de Tendências 2h 

II Congresso Latino Americano 10h 

A Arte de dar feedback 1h 

Administração de Tempo 4h 

GBA Sustentabilidade: Princípios, Diretrizes, normas e 
certificações

8h 

Diálogos Inovadores 2h 

Gestão do Desempenho e Meritocracia 4h 

GBA Comunicação Profissional 8h 

Curso Avançado de Especialização em Branding  Grupo 
Troiano

32h 

Avaliação de Resultados de Treinamento 12h 

GBA – Mercado de Carbono e Rio+20 8h 

Workshop para Elaboração do Relatório de Gestão 8.5h 

GBA Planejamento Estratégico BSC 24h 

Workshop dos Examinadores Voluntários do PPrQG 8h 

Impacto na Comunicação Estratégica do RH 2h 

Oficina Gerenciamento de Projetos 8h 

Desenvolvimento de Equipe 36h 

Evento Diálogo sobre Empreendedorismo e Inovação 4h 

Oficina de Sustentabilidade 3.5h 

Inovação Conceitos e Gestão 9h 

Excel Básico e Intermediário LD 6h 

Palestra Neurogestão e o desafio da Neuroeconomia 2h

Desenvolvimento de Produto 3h

VOCÊ 15 30h 

GBA – Desenvolvimento Pessoal em Comunicação com 
ênfase em Oratória

24h 

Treinamento Fiscal 1h 

Desenvolvimento de Equipe 9h 

Gestão por Competência LD 2h 
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Gestão por Competência

Um dos projetos estratégicos da área de gestão de pessoas é Gestão por Competências. O programa 
busca incentivar o contínuo aperfeiçoamento dos colaboradores, aplicar a meritocracia, aprimorar 
o desenvolvimento profissional e a empregabilidade, e, assim, contribuir com melhores resultados 
organizacionais. 

Implantado em novembro de 2012, o programa teve o apoio do grupo de modelagem, formado por 
colaboradores e gestores do ISAE. Foram definidos eixos de carreira e elaborados perfis para cada 
tipo de função, formando assim um sistema de gestão de desenvolvimento dos colaboradores. O 
programa visa favorecer o desenvolvimento e subsidiar a gestão eficaz dos processos de seleção, 
avaliação, desenvolvimento e remuneração por competência. (GRI LA11) 

Seleção 

Os critérios de seleção de novos talentos são baseados no princípio ético da transparência e defendem 
o ingresso de profissionais qualificados, que apresentem comportamentos alinhados aos valores da 
instituição. Para ingresso e promoções, são realizados processos seletivos por competência, dando 
prioridade ao recrutamento interno. 

Programa Jovem Aprendiz

Desde 2011, ISAE desenvolve o Programa Jovem Aprendiz. Por meio do Programa CIEE Adolescente 
Aprendiz, o instituto contratou seis jovens aprendizes com idade entre 15 a 16 anos. Essa iniciativa 
tem o objetivo de preparar jovens profissionais para o mercado de trabalho e proporcionar a inclusão 
social.
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Desempenho: Ambiental 

A Gestão Ambiental do ISAE reúne uma série de ações e programas cujo propósito é identificar, tomar 
ciência e controlar os passivos ambientais oriundos das atividades da instituição. A Política Ambiental 
descreve a responsabilidade do ISAE com o meio ambiente em diretrizes que auxiliam a gestão em 
assuntos referentes a impactos organizacionais. A intenção é orientar o tratamento de questões 
ambientais a partir de princípios relacionados com sustentabilidade.    

Política Ambiental

Documento formalizado que orienta o tratamento das 
questões ambientais perante executivos, a Política Ambiental 
foi lançada em setembro de 2012 na REMAR (Reunião Mensal 
de Resultados). Além de representar uma comunicação do 

posicionamento do instituto frente a impactos ambientais, a divulgação do documento representou 
a consolidação de propósitos, princípios, diretrizes e instrumentos que têm norteado a gestão 
ambiental do ISAE ao longo de sua história. 

Ecoeficiência

No ISAE, Ecoeficiência é considerada uma filosofia da gestão da organização. Por meio do conceito, 
busca-se reduzir progressivamente o impacto ecológico e a intensidade de utilização de recursos 
pelo instituto, além de desenvolver ações para neutralizar emissões de CO2. O objetivo é sensibilizar e 
engajar colaboradores, fornecedores, parceiros e públicos para a adoção de atitudes responsáveis que 
contribuam para redução, reutilização e reciclagem de resíduos. 

Resíduos Sólidos 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) é um conjunto de procedimentos de gestão 
que visam o correto gerenciamento dos resíduos produzidos no instituto. Elaborado em parceria com 
a Elo Ambiental, aborda todas as ações necessárias para minimizar a geração de resíduos, bem como 
todos os procedimentos a serem adotados na segregação, coleta, classificação, acondicionamento, 
armazenamento, transporte, reciclagem, reutilização e disposição final dos resíduos – ou seja, o ciclo 
completo. Todo resíduo gerado no ISAE tem uma destinação final correta e certificada. 

O plano foi elaborado de acordo com: diretrizes do Termo de Referência para Elaboração de Planos 
de Gerenciamento de Resíduos, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Curitiba; 
referências da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); resoluções de órgãos ambientais, 
como Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), decretos municipais e estaduais. 

Pacto Global 7, 8, 9

Objetivos do Milênio 7

PRME 1, 3, 5
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Em 2012, com o propósito de engajar o público interno nas questões ambientais, foi implementado 
o Comitê Gestor do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. O grupo é formado por pessoas 
de diferentes áreas da instituição que se reúnem quinzenalmente para discutir e deliberar ações 
para minimizar a geração de resíduos, bem como todos os procedimentos a serem adotados na 
segregação, coleta e destinação final. Além disso, o comitê  atua diretamente no desenvolvimento de  
campanhas de conscientização ambiental e engajamento dos demais colaboradores. 

Uma das principais conquistas do Comitê Gestor do PGRS foi a implementação de procedimentos para 
quantificação dos resíduos gerados. Durante o período de janeiro a outubro, foram registrados 5.745 
kg de resíduos sólidos encaminhados para reciclagem. (GRI EN22)

A tabela abaixo especifica a quantidade total de resíduos:

Os resíduos sólidos são destinados a uma cooperativa cadastrada no Sistema de Gestão Ambiental do 
ISAE. Conforme previsto no Plano de Gerenciamento de Resíduos, em outubro de 2012 foi realizada 
uma auditoria nessa organização. O relatório apontou itens que devem ser melhor trabalhados pela 
cooperativa para que esta esteja em conformidade com os requisitos considerados no PGRS. Em 
resposta a essa questão, em 2013 o instituto pretende promover treinamentos para a cooperativa em 
prol de seu desenvolvimento. 

Emissões de Gases do Efeito Estufa

O desenvolvimento de inventário de gases do efeito estufa, ao permitir o conhecimento do perfil das 
emissões decorrentes das atividades de uma organização, fornece subsídios para o acompanhamento 
dos impactos ambientais. Em parceria com a Ecomind Consultoria Ambiental, ISAE publicou seu 
primeiro Relatório de Emissões de Gases do Efeito Estufa em 2012 – iniciativa voluntária realizada para 
reduzir emissões de gases que provocam aquecimento global. 

A metodologia usada no inventário seguiu as diretrizes contidas no Greenhouse Gas Protocol (GHG) – a 
ferramenta mais utilizada internacionalmente por governos e líderes empresariais para compreender, 
quantificar e administrar as emissões de gases do efeito estufa. O Brasil tem uma versão adaptada 
ao contexto nacional – o Programa Brasileiro GHG Protocol, que orientou o processo de estimativa, 
verificação e comunicação das emissões no relatório. 
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A emissão total calculada no ano de 2012 foi de 188,3 toneladas de CO2eq. (GRI EN16) 
Para o inventário do ISAE o cálculo foi realizado levando em consideração o consumo de energia 
elétrica (Escopo 2 GHG), as emissões equivalentes dos transportes aéreos e também o consumo de 
água (Escopo 3 GHG). O período inventariado foi de novembro de 2011 a outubro de 2012.  

Emissões por Consumo de Energia Elétrica (GRI EN17) 

 M6es kWh Emissão (tCO2eq)

Novembro 13431 0,478144

Dezembro 12249 0,42749

Janeiro 10514 0,309112

Fevereiro 14656 0,471923

Março 17768 0,719604

Abril 14835 0,952407

Maio 14814 0,918468

Junho 15403 0,804037

Julho 14809 0,583475

Agosto 14841 0,682686

Setembro 15981 1,251312

Outubro 14858 0,5205

Total 175159 8,119157

Emissões Referentes a Combustão Móvel (GRI EN17)

Emissões de viagens aéreas por mês em 2012

Consumo de Água (GRI EN8)

As emissões devido à produção de esgoto doméstico pelo uso de água foram de 0,0018 toneladas de 
CO2eq, com um consumo de 94 m3. Este valor é considerado irrelevante perante a quantidade total de 
emissões do terceiro escopo deste inventário, portanto não é quantificado no montante de emissões.
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Emissões por Escopo

De acordo com o GHG Protocol, é necessário realizar uma comparação de emissões entre os escopos 
para fins de comunicação de emissões. A figura 4 a seguir explicita estes dados, revelando que o 
escopo 3 responde por 95,7% de toda a emissão de CO2eq calculada no inventário.

    

	  
Emissões por escopo tCO2eq
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Desempenho: Econômico

ISAE gerencia os aspectos que causam impacto à sustentabilidade econômica por meio da gestão 
orçamentária e indicadores definidos no Mapa Estratégico na Perspectiva Financeira. Nas reuniões do 
REMAR é realizado o gerenciamento das informações de Faturamento, Caixa, Receita e Despesas que 
afetam diretamente o resultado da organização.

Compete ao Conselho de Administração analisar e aprovar a proposta de programação anual do 
instituto, que deverá incluir estratégias, orçamentos, previsão de investimentos e despesas. O conselho 
também examina e se posiciona sobre o balanço, as contas anuais, as operações patrimoniais e o 
relatório anual de atividades, que é avaliado pela Assembleia Geral.

Recursos Financeiros e Orçamento

Desde 2009 o ISAE projeta um fluxo de caixa considerando serviços já contratados que gerarão 
receita e despesas no futuro, meta anual de cursos e orçamento aprovado das áreas. Esta prática visa 
assegurar os recursos financeiros necessários para atender as necessidades operacionais.

O orçamento é definido no planejamento estratégico e acompanhado mensalmente nas reuniões 
do REMAR. Os gestores assinam um contrato de gestão, contendo orçamento aprovado, metas, 
indicadores, planos de trabalho e fluxo de caixa da área. 

Em 2012, a Perspectiva Financeira teve dois projetos estratégicos: Gestão Financeira e Controladoria 
ISAE. Nos últimos anos a organização não teve necessidade de captação de recursos externos. 
Quando há necessidade, são considerados os seguintes itens: taxas de juros, prazos para pagamento e 
garantias requeridas. O faturamento bruto em 2012 foi R$ 28 milhões. (GRI EC4) (GRI EC1)

Principais Indicadores Financeiros 

Índice de Liquidez Corrente

Participação do Capital Próprio

Índice de Variação da Receita Bruta

Lucro/Prejuízo do Exercício

Índice de Endividamento

Capital de Giro

Crescimento da Receita

Inadimplência

Faturamento

Índice de EBTIDA
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Eventos Relacionados a Sustentabilidade

Ciclo de Palestras “Ponto e Contra Ponto“

Em fevereiro de 2012 o ISAE promoveu uma série de palestras para discutir temas atuais e promover o 
conhecimento das práticas de gestão. Cada palestra foi ministrada por dois professores da Rede FGV, 
também profissionais do mercado, e cada um apresentou seu ponto e contraponto sobre o tema em 
questão. As discussões trouxeram novas ideias, soluções e oportunidades, aliando teoria e prática, e 
promoveram a rede de contatos.

Projetos – “A Dimensão Humana em Projetos” e “Desafios: 
Referências PMI e IPMA”

Edmarson Bacelar e 
Thiago Ayres

Gestão – Planejamento Estratégico para 2012, 2013 e 2014! 
Planejar é preciso!

Alexander Baer e 
Luciana Melo

Comercial – Estamos Vivendo a Era do Vendedor ou o 
Vendedor Já Era?

Luiz Melo e 
Gianfranco Muncinelli

Liderança – O Planejamento de Carreira em um Cenário de 
Mudanças

Eduardo Marostica e 
Carlos Frederico de Andrade

Semana de Direito

Realizado em maio de 2012, o evento abordou temas como terceirização, direito tributário, 
responsabilidade civil e desequilíbrio contratual.   

“Terceirização, suas vantagens e desvantagens”, fundamento 
jurídico, diferença entre terceirização lícita e ilícita

Selma Carloto

Tendências e negócios do Direito Tributário Renata da Silveira Bilhim

Desafios atuais e as dificuldades diante dos tribunais Rafael Viola

Desequilíbrio contratual André Seabra

Pacto Global 1, 7, 8, 9

Objetivos do Milênio 8

PRME 1, 4, 5, 6
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Participações em Eventos

“CR3 – The Power of Responsibility”. Evento realizado em parceria por 
Audencia Nantes School of Management (França), Hanken School of 
Economics (Finlândia), La Trobe University (Austrália) e ISAE. O objetivo 
é estreitar relacionamentos, trocar informações, produzir estudos e 
pesquisas de forma coletiva.  Local: França
Data: 21/05/2012

Palestra: Características indispensáveis para liderança
Palestrante: Norman de Paula Arruda Filho
Talent to Lead – HSBC, Curitiba (PR) 
Data: 28/03/2012

Palestra: Apresentação do Case “Cultivando Agua Boa”
Palestrante: Norman de Paula Arruda Filho
Mundial de Universidades – Rio de Janeiro (RJ)
Data: 05/06/2012

Palestra: Pacto Global, PRME e Rio+20
Palestrante: Norman de Paula Arruda Filho
Quinta da Estância – Porto Alegre (RS)
Data: 29/05/2012

Coordenador de Mesa PRME Global Forum – Rio+20
Palestrante: Norman de Paula Arruda Filho
Rio de Janeiro (RJ)
Data: 15/06/2012

Palestra: Resultados do 3° Fórum Global dos Princípios para Educação Empresarial (PRME)
Palestrante: Norman de Paula Arruda Filho
Rio de Janeiro (RJ)
Data: 18/06/2012

Palestra: Apresentação do modelo educacional ISAE Perspectivação
Palestrante: Norman de Paula Arruda Filho
International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA) – Bangkok, Tailândia
Data: 16 a 21/07/2012

Debate: Tendências mundiais para a construção de liderança institucional, redes de trabalho e 
parcerias estratégicas para o desenvolvimento
Mediador: Norman de Paula Arruda Filho 
Plenário Assembleia Legislativa do Paraná – Curitiba
Data: 01/08/2012
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Palestra: Apresentação do Case “Cultivando Água Boa”
Palestrante: Norman de Paula Arruda Filho
Senado Federal
Data: 08/08/2012

Debate: Rio+20 e daí?
Mediador: Norman de Paula Arruda Filho 
Conselho Consultivo do WTC Curitiba 
Data: 20/08/2012

Palestra: Sustentabilidade, Pacto Global e PRME
Palestrante: Norman de Paula Arruda Filho 
Conselho Temático de Responsabilidade Social (CORES) da Confederação Nacional da Indústria (CNI) – 
Brasília (DF)
Data: 18/09/2012

Palestra: A importância da Educação na formação de lideranças responsáveis, para atuar com um novo 
paradigma empresarial, fundamentado na sustentabilidade
Palestrante: Norman de Paula Arruda Filho 
Congresso Internacional de Administração, Ponta Grossa (PR) 
Data: 26/09/2012

Palestra: Apresentação do Case “Cultivando Agua Boa”
Palestrante: Norman de Paula Arruda Filho
Assembleia Anual 2012 do Conselho Latino Americano de Escolas de Administração (CLADEA)
Lima, Peru   
Data: 24/10/2012

Palestra: Pacto Global: a contribuição da Administração para uma sociedade mais justa e sustentável
Palestrante: Norman de Paula Arruda Filho 
XXII ENBRA – Encontro Brasileiro de Administração – Rio de Janeiro
Data: 07/11/2012

Palestra: Sustentabilidade com foco no Pacto Global da ONU
Palestrante: Norman de Paula Arruda Filho
38° Encontro Paranaense de Entidades de Classe 
Foz do Iguaçu (PR)
Data: 11/11/2012
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Sobre esta publicação

O Instituto Superior de Administração e Economia do Mercosul (ISAE), fundado em 7 de abril de 1995, 
é uma instituição de caráter científico e tecnológico, sem fins lucrativos, organizada sob a forma de 
associação de fins não econômicos. 

Como signatário do Pacto Global das Nações Unidas, o ISAE tem o compromisso de implementar os 
dez princípios do pacto em suas estratégias de negócios. O Comunicado de Progresso é publicado 
anualmente e representa a divulgação às várias partes interessadas sobre avanços realizados na 
implementação dos princípios do Pacto Global, Princípios para Educação Empresarial Responsável 
(PRME) e Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Esta é a nona edição do relatório, que é publicado 
desde 2004. Este relatório corresponde ao período de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012. 
(GRI 2.1) (GRI 2.6) (GRI 3.1) (GRI 3.3) (GRI 3.8) 

Relatório anterior
1º de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011. (GRI 3.2) 

Limites do relatório 
As informações contidas neste relatório expressam a gestão e o desempenho da sede ISAE Curitiba e 
da unidade Londrina. Em relação ao desempenho ambiental, o inventário de cálculo de emissões de 
gases do efeito estufa abrangeu o período de outubro de 2011 a outubro de 2012. (GRI 3.6) (GRI 3.7)

Mudanças no Relatório 
Seguindo o processo de melhoria contínua da Comunicação de Progresso, o Relatório de 
Sustentabilidade 2012 é mais completo e segue metodologia baseada nos Princípios e Diretrizes  
para Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade da Global Reporting Initiative (GRI). Além disso, o 
relatório inclui os principais temas do Modelo de Excelência em Gestão (MEG) da Fundação Nacional 
da Qualidade. (GRI 3.10) (GRI 3.11) 

Sede Administrativa 
Av. Visconde Guarapuava 2943, Centro, Curitiba - PR, Brasil – CEP 80.010-100. (GRI 2.4) (GRI2.5) 

Fale Conosco 
http://www.isaebrasil.com.br/contato.aspx

Contato sobre o relatório
Envie e-mail para nrs@isaebrasil.com.br ou acesse http://www.isaebrasil.com.br (GRI 3.4) 

Ouvidoria FGV 
ouvidoria.pr@fgv.br

Equipe Relatora 
Núcleo de Responsabilidade e Sustentabilidade, Gestão de Pessoas.
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Índice Remissivo

Referência Indicador Pacto 
Global PRME ODM pág. respondido

Estratégia e Análise

GRI 1.1 Declaração da pessoa com maior poder de decisão sobre 
a relevância da sustentabilidade para a organização e sua 
estratégia.

1 4 integralmente

Perfil Organizacional

GRI 2.1 Denominação da organização relatora. 61 integralmente

GRI 2.2 Principais marcas, produtos e serviços.  2/3 5 integralmente

GRI 2.3 Estrutura operacional da organização e principais divisões, 
subsidiárias e joint ventures.

15 integralmente

GRI 2.4 Localização da sede da organização. 61 integralmente

GRI 2.5 Número e nome de países em que a organização opera e 
que tenha relevância para as questões da sustentabilidade.

61 integralmente

GRI 2.6 Tipo e natureza jurídica da propriedade. 16 integralmente

GRI 2.7 Mercados abrangidos, incluindo uma análise geográfica 
discriminativa, os setores abrangidos, e os tipos de clientes.

15 integralmente

GRI 2.8 Dimensão da organização relatora, incluindo: número 
de funcionários, vendas líquidas, capitalização total, 
quantidade de produtos disponibilizados e serviços 
prestados.

19 integralmente

GRI 2.9 Principais alterações que tenham ocorrido, durante o 
período abrangido pelo relatório, referentes a dimensão e 
estrutura da organização.

18 integralmente

GRI 2.10 Prêmios recebidos durante o período abrangido pelo 
relatório.

61 integralmente

GRI 3.1 Período abrangido (por ex., ano fiscal/civil) para as 
informações apresentadas no relatório.

61 integralmente

GRI 3.2 Data do último relatório publicado: 30/12/2011. 61 integralmente

GRI 3.3 Ciclo de publicação do relatório. 61 integralmente

GRI 3.4 Contato para perguntas referentes ao relatório ou ao seu 
conteúdo.

6 61 integralmente

GRI 3.5 Processo para a definição do conteúdo do relatório 
(relevância, questões prioritárias e identificação das partes 
interessadas).

5/6  16, 
22

integralmente

GRI 3.6 Limite do relatório (ex., países, divisões, subsidiárias, 
instalações, joint ventures, fornecedores).

61 integralmente

GRI 3.7 Refira quaisquer limitações específicas relativas ao 
âmbito e ao limite do relatório. Se o âmbito e o limite 
não abordam todo o conjunto de impactos econômicos, 
ambientais e sociais, enuncie a estratégia e o cronograma 
estipulados para a cobertura completa.

61 integralmente

GRI 3.8 Base para a elaboração do relatório no que se refere a 
área de influência passível de afetar a comparação entre 
diferentes períodos e organizações.

61 integralmente

GRI 3.10 Explicação do efeito de quaisquer reformulações de 
informações em relatórios anteriores e as razões para 
tais reformulações (ex.: fusões, aquisições, mudança do 
período ou ano base, natureza do negócio, métodos de 
medição).

61 integralmente

GRI 3.11 Alterações significativas, em relação a relatórios anteriores, 
em âmbito, limite ou métodos de medição aplicados.

61 integralmente
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GRI 3.12 Sumário do Conteúdo da GRI. 62 integralmente

GRI 4.1 Estrutura da organização, incluindo comitês sob o mais 
alto grau de governança responsável por tarefas, tais 
como estabelecimento de estratégias ou supervisão da 
organização. 

19 integralmente

GRI 4.2 Indicar se o presidente do órgão de governança da 
organização é também um diretor executivo e, neste caso, 
quais as suas funções no âmbito da gestão e as razões para 
esta composição.

19 integralmente

GRI 4.3 Indicar, no caso de organizações com uma estrutura 
de administração unitária, o número de membros da 
governação que são independentes e/ou os membros não 
executivos.

19 integralmente

GRI 4.4 Mecanismos que permitam aos acionistas e funcionários 
transmitir recomendações ou orientações ao órgão de 
governação mais elevado.

19 integralmente

GRI 4.8 Desenvolvimento interno de declarações de princípios 
ou missão, códigos de conduta e princípios considerados 
relevantes para o desempenho econômico, ambiental e 
social, assim como a fase de implementação. 

6 parcialmente

GRI 4.12 Citar cartas, princípios e outras iniciativas desenvolvidas 
externamente, de caráter econômico, ambiental e social, 
que a organização subscreve ou defende. 

1/2/5/6 7 integralmente

GRI 4.13 Participação em associações, organismos nacionais e 
internacionais de defesa em que a organização possui 
assento em grupos responsáveis pela governança 
corporativa, integra projetos ou comitês, contribui com 
recursos de monta além da taxa básica como organização 
associada, considera estratégica sua atuação associada. 

1/5/6 13 integralmente

GRI 4.14 Relação dos grupos que constituem as partes interessadas 
envolvidas pela organização.

5/6 21 integralmente

GRI 4.15 Base para identificação e seleção das partes interessadas a 
serem envolvidas.

21 integralmente

GRI 4.16 Abordagens utilizadas para envolver as partes interessadas, 
incluindo a frequência do envolvimento, por tipo e por 
grupos, das partes interessadas . 

6 22 integralmente

Desempenho: Ensino

ES3 Número de cursos com pelo menos uma disciplina 
relacionada a sustentabilidade. 

1–3 31 integralmente

ES8 Número de alunos que participaram de oficinas 
relacionadas a sustentabilidade 

1–3 31 integralmente

ES9 Programas orientados para a formação executiva global 1/2/3/5 29 integralmente

IN1 Percentagem de projetos  de pesquisas relacionados a 
sustentabilidade.  

4 30 integralmente

Desempenho: Social

SO1 Natureza, âmbito e eficácia de quaisquer programas e 
práticas para avaliar e gerir os impactos de operações em 
comunidades, incluindo o momento de sua instalação 
durante a operação e o momento de sua retirada.

1–10 1–6 1–8 37 integralmente

SO2 Percentagem e número total de unidades de negócio alvo 
de análise de risco a corrupção.

10 37 integralmente

SO3 Percentagem de trabalhadores que tenham efetuado 
formação nas políticas e práticas de anticorrupção da 
organização.

10 37,
50

integralmente
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Desempenho: Práticas Trabalhistas

LA1 Discriminação da mão de obra total, por tipo de emprego, 
contrato de trabalho e por região.

6 3 64 integralmente

LA2 Número total de trabalho e respectiva taxa de 
rotatividade, por faixa etária, gênero e região.

6 3 47,
64

integralmente

LA4 Porcentagem de trabalhadores por acordos de 
contratação coletiva.

1/3 64 integralmente

LA5 Prazos mínimos de notificação prévia em relação a 
mudanças operacionais, incluindo se esse procedimento é 
mencionado nos acordos de contratação coletiva.

3 47 integralmente

LA7 Taxa de lesões, doenças, profissionais, dias perdidos, 
absenteísmo e óbitos relacionados com o trabalho, por 
região.

1 7 48 parcialmente

LA8 Programas de educação, formação, aconselhamento, 
prevenção e controle de riscos em andamento, para 
garantir assistência aos trabalhadores, às suas famílias, ou 
aos membros de sua comunidade afetados por doenças 
graves.

1 7 48 integralmente

LA10 Média de horas de formação por ano, discriminadas por 
categoria de funções.

50 integralmente

LA11 Programas para gestão por competências e aprendizagem 
contínua que apoiam a continuidade da empregabilidade 
dos funcionários e a gestão de carreira.

52 integralmente

Desempenho: Ambiental

EN8 Consumo total de água, por fonte.  7/8 7 55 integralmente

EN16 Emissões totais diretas e indiretas de gases com efeito 
estufa, por peso.

7/8 7 55 integralmente

EN17 Outras emissões indiretas relevantes de gases do efeito 
estufa, por peso.

7/8 7 55 integralmente

EN22 Quantidade total de resíduos, por tipo e método de 
eliminação.

7/8 7 54 integralmente

Desempenho: Econômico

EC1 Valor econômico direto gerado e distribuído, 
incluindo receitas, custos operacionais, indenizações 
a trabalhadores, donativos e outros investimentos na 
comunidade, lucros não distribuídos e pagamentos a 
investidores e governos.  

57 parcialmente

EC5 Variação da proporção do salário mais baixo comparado 
com o salário mínimo local em unidades importantes. 

1 47 integralmente

NIVEL DE APLICAÇÃO GRI-G3
 

Seguindo as orientações das diretrizes GRI-G3, o Instituto Superior de Administração e Economia declara um 
Nível de Aplicação C do Relatório de Sustentabilidade relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012. 

Neste relatório, ISAE reportou perfil, forma de gestão e 17 indicadores essenciais.  


