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“Incubada” na FEA-USP na condição 
de fundação privada “de apoio”, a FIA 
passou a achar que estava repassando 
muito numerário para a universidade. 

Decidiu oferecer cursos pagos lato sensu 
por conta própria, com a chancela não 

mais da USP, mas agora do MEC, e 
passou a apresentar-se como “a melhor 

escola de negócios do Brasil”. Entre 
1998 e 2004, doces anos do “apoio”, a 
FIA faturou mais de R$ 615 milhões 
(em valores de hoje) e adquiriu vários 
prédios. Desse modo, professores da 
FEA criaram, sem abdicar dos seus 
empregos públicos, uma próspera 

instituição de ensino privada

de “apoiad ora” da Usp  
a “melhor esco la de negócios”,  

fia é Um ca se de sUcesso
José Chrispiniano   e Laura Gianechini
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de “apoiad ora” da Usp  
a “melhor esco la de negócios”,  

fia é Um ca se de sUcesso

Imóvel onde a FIA oferece seus cursos, no Butantã

Daniel Garcia
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N
a unidade da USP 
mais  identi f icada 
com as fundações, a 
Faculdade de Econo-
mia, Administração, 
Contabilidade e Atu-

ária, existe consenso, de pratica-
mente todos os alunos e profes-
sores ouvidos pela Revista Adusp 
para esta matéria, quanto a duas 
questões. Primeira: as fundações, 
supostamente “de apoio”, ligadas 
à faculdade — Fundação Instituto 
de Administração (FIA), Funda-
ção Instituto de Pesquisas Econô-
micas (Fipe) e Fundação Instituto 
de Pesquisas Contábeis e Atuariais 
e Financeiras (Fipecafi) — seriam 
positivas para a FEA. Segunda: a 
unidade dependeria da renda ex-
tra ao salário que elas geram para 
manter seus docentes, principal-
mente nos cursos de economia e 
administração, que sofreriam o as-
sédio da Fundação Getúlio Vargas 
e do Ibmec, instituições cujos salá-
rios seriam superiores aos da USP. 

Por causa deste consenso inter-
no, não há disposição para discutir 
os aspectos negativos ou dar trans-
parência aos dados desta relação, 
como os números concretos da 
“ajuda” financeira das fundações 
para a escola ou a elevada renda 
extra auferida pelos docentes asso-
ciados às fundações. Ou ainda, de 
que maneira essas entidades afetam 
a dedicação dos docentes, ou como 
funciona a fiscalização do cumpri-
mento da flexibilização de traba-
lho para aqueles de regime integral 
(RDIDP). Certamente muitos dos 
sinceros defensores das fundações 
ignoram que tais entidades priva-
das, controladas por grupos fecha-

dos de professores, cada vez mais 
alçam vôo próprio, estudam cená-
rios de desligamento da USP e pelo 
menos uma delas, a FIA, considera 
“inviável” destinar 5% (isso mesmo: 
cinco por cento) do seu faturamen-
to para a universidade (ver Informa-
tivo Adusp 193). 

Desde que a Revista Adusp deu 
início à série de reportagens sobre 
as fundações “de apoio”, em 2001 
— revelando seus negócios, as altas 
somas envolvidas, a grande renda 
amealhada por docentes a elas asso-
ciados e os baixos repasses financei-
ros para a USP — houve um nítido 
investimento em comunicação da 
FEA e das fundações a ela ligadas, 
a FIA em especial. Contrataram 
assessorias de imprensa, aumen-
taram os gastos publicitários, lapi-
daram os sítios na Internet. Uma 
estrutura, porém, que foi reforçada 
para dificultar o acesso aos dados e 
informações sobre seu faturamento, 
ou seus (novos) estatutos. Passou-se 
a adotar o discurso de que, apesar 
de serem entidades sem fins lucra-
tivos, de auxílio à universidade, não 
teriam que prestar contas de seus 
atos devido à sua natureza privada. 
No caso da FEA, isso se somou à 
decisão dos diretores de emitirem 
apenas conceitos genéricos sobre 
fundações, ou simplesmente cala-
rem a respeito — atitude que se 
estendeu a outras unidades “hege-
monizadas” por fundações, como a 
Escola Politécnica. 

O diretor da FEA, professor 
Carlos Roberto Azzoni, não con-
cede entrevista sobre o assunto, 
limitando-se a enviar uma mensa-
gem produzida pela assessoria de 
imprensa da faculdade, sem assina-

tura, como resposta à requisição de 
entrevista antes mesmo de receber 
as perguntas! Nela, Azzoni defen-
de “formas mais modernas e cria-
tivas de financiamento” da USP, 
por considerar que a “estrutura de 
financiamento totalmente centrada 
em impostos estaduais, portanto 
em recursos do cidadão paulista”, 
está “claramente exaurida”. O pro-
fessor Azzoni é ligado à Fipe. Os 
colegas que o precederam no cargo 
são ligados à FIA e à Fipecafi.

“A manutenção do ensino públi-
co de qualidade requer que se tenha 
uma postura mais arejada com res-
peito às fontes de financiamento”, 
prossegue a mensagem de Azzoni. 
“A exploração de fontes privadas não 
deve ser contraposta ao valor, inego-
ciável, sob qualquer ponto de vista, 
da autonomia acadêmica. Pode ser 
complementar se conseguirmos ser 
criativos e abertos o suficiente para 
buscar novos horizontes. Se tiver-
mos a coragem de inovar e o vigor e 
autoridade para fazer respeitar nos-
sa autonomia fundamental na apli-
cação dos recursos”. Como não foi 
possível dialogar com o autor dessas 
considerações, as perguntas ficam no 
ar: como falar-se em autonomia aca-
dêmica, quando se considera obriga-
tório oferecer cursos pagos e consul-
torias, a pretexto de que os salários 
são baixos? E quando as fundações 
controlam diretamente a burocracia 
das unidades?

“Não tenho dúvidas quanto ao 
papel positivo da FIA, da Fipecafi 
e da Fipe . O grande desafio que 
cerca esse tema é a coordenação 
de sua atuação e a manutenção de 
seu alinhamento com os objetivos 
da Universidade”, conclui Azzoni 
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no seu monólogo. Mas como falar 
em “alinhamento” se os valores 
repassados aos departamentos e à 
USP são tão pequenos, tanto em 
relação ao faturamento das funda-
ções quanto ao Orçamento público 
da FEA e da USP? 

A FIA, presidida pelo profes-
sor Cláudio Felisoni de Angelo, 
dispensa-se de prestar qualquer in-
formação à Revista Adusp. Ficamos 
assim sem saber, por exemplo, co-
mo o professor Felisoni de Angelo 
concilia suas atividades de RDIDP 
da FEA com a direção e ensino em 
uma organização do porte da FIA, 
cujos dados mais recentes, de 
2004, indicam uma receita 
de R$ 61.490.000,00 (vi-
de p. 73). Que conduz 
atividades na FEA 
e em três imóveis 
próprios localiza-
dos no entorno 
do campus do 
Butantã, um de-
les em obras de 
ampliação. Um 
case de sucesso em 
gestão de tempo, 
já que pela legislação 
um professor em regime 
integral da USP pode dedicar no 
máximo oito horas semanais para 
outras atividades (vide p. 81). 

Não foi só a comunicação que 
mudou nas fundações privadas. O 
perfil das receitas também redese-
nhou-se. Na FIA, caiu o peso das 
consultorias e projetos contratados 
— sem licitação — pelo setor pú-
blico, que deram o impulso inicial à 
fundação e a enriqueceram, chegan-
do a representar, entre 1994 e 1998, 
mais de 80% da receita (Revista 

Adusp 22, p. 79). Nos últimos anos 
aumentou muito a participação dos 
cursos de especialização, particu-
larmente os chamados MBA’s, que 
hoje respondem pela maior parte 
das receitas. Isso, evidentemente, 
não quer dizer que a FIA tenha 
abdicado da generosidade do poder 
público: por exemplo, acaba de ser 
contratada sem licitação pelo Mi-
nistério dos Esportes (vide p. 70).

A expansão dos MBA’s no final 

dos anos 1990, ao mesmo tempo em 
que crescia a pressão contrária do 
movimento universitário, levaram 
as fundações privadas a buscar uma 
original modalidade de credencia-
mento pelo Ministério da Educação 
(MEC). Um tipo de habilitação que 
não existia até 2001, criado sob me-
dida para essas entidades: o de “ins-
tituição especialmente credenciada” 
para oferecer cursos de pós-gradua-
ção lato sensu. A FIA obteve es-

se credenciamento em 24/12/2003: 
“Era a portaria ministerial nº 4.035, 
que acabava de homologar o pare-
cer nº 318/2003 da Câmara de Edu-
cação Superior do Conselho Na-
cional de Educação (CES/CNE). A 
fundação estava, assim, autorizada 
pelo MEC a oferecer os cursos de 
especialização presenciais MBA em 
Administração de Projetos, MBA 
em Informática e Tecnologia Inter-
net e em Capacitação Gerencial” 
(Informativo Adusp 193). 

Graças a tal credenciamento, a 
FIA e congêneres não só aproxi-

mam-se da mal disfarçada 
pretensão de virem a tor-
nar-se instituições de en-

sino superior, como 
também livram-se 

das taxas cobra-
das pela USP, 
uma vez que pas-
sam a prescin-
dir de convênios 

com a universidade. 
Aos poucos materiali-

za-se, assim, o cenário que 
alguns dos críticos das fun-

dações privadas vislumbravam: 
tendo construído patrimônios milio-
nários à sombra da USP, graças ao 
uso de sua “marca”, suas instalações 
e equipamentos, bem como do tem-
po de seus professores livremente 
“flexibilizado”, mais cedo ou mais 
tarde essas entidades poderiam alçar 
vôo próprio, assumindo claramente 
sua natureza mercantil.

Os MBA’s exigiram a criação de 
uma imensa estrutura própria de 
ensino e investimentos pesados em 
marketing, instituindo uma espécie de 
“autonomia” das fundações. Símbolo 
maior desta nova fase é a “Unidade 

A FIA dispensa-se de prestar 

informações à Revista Adusp. Ficamos 

sem saber como seu presidente concilia 

suas atividades de RDIDP com a direção 

e ensino em organização desse porte, que 

faturou R$ 61 milhões em 2004
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Educacional” da FIA, na rua José Al-
ves de Cunha Lima, cujo tamanho e 
estrutura rivalizam com as dimensões 
da FEA. A fundação ainda tem outro 
espaço de cursos, em Pinheiros, na 
rua Navarro de Andrade.

Apesar de ter surgido, em te-
se, para apoiar o Departamento 
de Administração, a FIA cogitou 
desvincular-se totalmente da USP, 
conforme revela a ata da reunião 
de 25/3/2004 do Conselho Curador: 
“A Diretoria lembrou que, base-
ada no trabalho de Planejamento 
Estratégico da FIA, desenvolvido 
com a colaboração dos conselheiros 
Adalberto Américo Fischmann 
e Celso Varga, a instituição 
poderia se orientar pela 
idéia de uma organiza-
ção constituída com 
propósito de ser 
uma instituição 
de apoio à USP; 
ou pela idéia de 
se  desvincular 
formalmente da 
missão de apoiar a 
Universidade de on-
de se originou”.

A decisão da FIA, ao 
final da reunião, foi man-
ter ligações com a USP, mas preve-
nindo-se do risco de algum “impac-
to” que lhe fosse desfavorável. “Em 
função das circunstâncias, a institui-
ção se posicionou como instituição 
que dá apoio à USP”, informa a 
ata. “Assim, os princípios que norte-
aram as ações da Instituição foram: 
manutenção do convênio entre a 
FIA e a FEA-USP; e adoção de 
ações que reduzissem o impacto de 
mudanças políticas na USP sobre as 
atividades da FIA”. 

Atualmente, o estatuto da FIA, 
cuja última mudança conhecida foi 
em junho de 2005, é bastante vago 
no tocante ao apoio ao Departamen-
to de Administração. Aliás, ambas as 
expressões, “apoio” e “Departamen-
to de Administração”, sequer apare-
cem no segundo artigo do estatuto, 
que trata de seus objetivos. Ainda 
que em caso de extinção esteja pre-
visto que seus bens reverterão para 
a FEA, em todos os demais itens em 

que esta ou a USP são citadas, como 
concessão de bolsas ou fomento à 
pesquisa, existe a ressalva de que os 
benefícios podem ir para a USP “e”, 
ou ainda “ou”, outras “entidades 
congêneres públicas ou privadas”. 

A ata da mesma reunião em que 
se discutiu o possível desligamento 
aponta as principais ações estratégi-
cas institucionais a serem adotadas 
pela fundação para reduzir um even-
tual controle da USP: a) fortaleci-

mento da marca FIA; b) autonomia 
operacional; c) mobilização dos mul-
tiplicadores de opinião; d) ações jun-
to à mídia; e) promoção de eventos; 
f) fortalecimento de projetos na área 
de responsabilidade social. 

Após examinar a hipótese de desligar-

se da USP, a FIA decidiu manter-se 

como “instituição de apoio”. Mas seu 

estatuto atual é bastante vago ao tratar 

do assunto: as expressões “apoio” e 

“Departamento de Administração”  

da FEA sequer aparecem ali
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Para executar essas metas, a FIA 
realizou eventos e projetos com ins-
tituições capazes de conferir-lhe 
legitimidade aos olhos dos forma-
dores de opinião. Tornou-se par-
ceira do Sindicato dos Jornalistas 

Profissionais, chegando 
a ser uma das patro-

cinadoras do Prêmio 
Vladimir Herzog de 

Jornalismo. Procurou 
aproximar-se do Minis-
tério Público do Esta-
do de São Paulo, pre-
cisamente o órgão do 
poder público a quem 

cabe fiscalizar as fun-
dações. E criou a Revista 

FIA, que reúne no 

seu conselho editorial nomes como 
os do jornalista Caio Túlio Costa, 
ex-secretário de redação da Folha 
de S. Paulo e um dos executivos da 
Brasil Telecom; do publicitário e ex-
ministro Mauro Salles; de Claudia 
Costin, ex-ministra da Administra-
ção e vice-presidente da Fundação 
Victor Civita (Grupo Abril). 

A FIA retirou definitivamente 
seus cursos do campus, embora o 
endereço da FEA ainda apareça 

como uma de suas “unidades” em 
seu sítio na web, e ainda conduza 
atividades de pesquisas nas salas de 
professores. A definição que atu-
almente a fundação dá a si mes-
ma não é mais de uma entidade 
que existe para apoiar a USP, mas 
meramente uma “entidade priva-
da sem fins lucrativos, estabelecida 
em 1980 por iniciativa de professo-
res do Departamento de Adminis-
tração da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade - 
FEA/USP”. Nada mais. 

O sítio da FEA na Internet, en-
tretanto, ainda define a 

FIA como uma funda-
ção de direito privado 

que “complementa e 
apóia” as ativida-

des da faculda-
de. Mas a FIA 
de certa forma 
assumiu o que as 
reportagens da 

Revista Adusp já vi-
nham revelando. Que 

ela pode ter vários obje-
tivos, mas que a razão da sua 

existência não é apoiar a USP. 
Talvez a peça mais sui generis 

desta estratégia de identidade pró-
pria seja o vídeo institucional de 
apresentação da fundação, disponí-
vel em seu portal na internet. Nele, 
os professores da USP que são os 
dirigentes da FIA dialogam com o 
jornalista Hermano Henning, garo-
to-propaganda daquela que foi, nas 
“suas” palavras, “eleita pela mídia 
especializada a melhor escola de 
negócios do Brasil”. Em resposta 
às perguntas ensaiadas, Felisoni de 
Angelo explica qual o “segredo” da 
maior fundação privada a brotar do 

Talvez a peça mais sui generis da 

estratégia de identidade própria da 

fundação seja seu vídeo institucional, 

em que se afirma que a FIA é uma 

“instituição de pesquisa”, sendo este o 

segredo de seu sucesso
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solo da FEA-USP: “A FIA é, antes 
de tudo, uma instituição de pes-
quisa. O ensino é uma decorrência 
deste trabalho de pesquisa que a 
FIA desenvolve nas mais diferentes 
áreas do conhecimento em adminis-
tração.” Não tem erro de digitação: 
segundo Felisoni é a FIA, não a 
FEA, que desenvolve pesquisa. E 
este é o “segredo”.

Embora não use mais a marca 
USP, o vídeo também deixa claro 
que a fundação segue usando a rela-
ção com a universidade em seu mar-
keting, mas de forma mais sutil. Co-
mo diz Joel de Souza Dutra, diretor 
de cursos MBA da fundação e 
professor RDIDP da USP: 
“O programa de educação 
continuada da FEA tem 
por trás os programas 
de pesquisa e a re-
lação com a univer-
sidade. De tal sorte 
que nós consegui-
mos trazer a pro-
dução científica da 
universidade para 
o ambiente empre-
sarial e levar o am-
biente empresarial para 
a nossa comunidade cien-
tífica.” Ou, na fala de Henning: “A 
inserção da FIA no ambiente acadê-
mico, o constante desenvolvimento 
de pesquisas e o intercâmbio inter-
nacional permitem o reconhecimen-
to da excelência da FIA no Brasil e 
no mundo.” 

Reinventando o conceito do tripé 
universitário, Roy Martelanc, diretor 
de operações da fundação e profes-
sor RDIDP da USP, explica no vídeo 
que a fundação atua em três áreas: 
educação, consultoria e pesquisa. “É 

na consultoria que a gente aprende, 
é a consultoria que a gente usa como 
laboratório. A gente obtém informa-
ção, obtém conhecimento, aprende 
o que funciona e o que não funcio-
na, o que é importante e o que não 
é, e a gente tem oportunidade de 
aplicar as mais avançadas técnicas 
de administração. Para a gente, esta 
sinergia entre educação, consultoria 
e pesquisa é fundamental, e é uma 
das razões do sucesso da FIA.”

Na cerimônia de lançamento da 
Revista FIA, cujo registro está dispo-
nível no sítio da entidade, ao discur-
sar sobre a relação com a USP, Feli-
soni fornece uma explicação sobre 
a pesquisa que não coincide com a 
do vídeo institucional: “Nós somos 
todos vinculados ao Departamen-
to de Administração da FEA da 
Universidade de São Paulo, temos 
muito orgulho disto. Há 25 anos 
cultivamos um forte relacionamen-

to com a comunidade empresarial”, 
destaca o presidente da FIA. “Di-
vulgamos o conhecimento produzi-
do no ambiente acadêmico na fun-
dação, em estreito relacionamento 
com o Departamento. Porque não 
basta reproduzir conhecimento. 
Uma escola de negócios precisa ter, 
necessariamente, o suporte de uma 
investigação científica, de uma pro-
dução acadêmica. E é exatamente 
aí que nós nos diferenciamos”. Em 
outras palavras: é o conhecimento 
desenvolvido na universidade pú-
blica, que a FIA divulga e vende no 

meio privado. É o negócio 
da escola de negócios.

Sintomático des-
sa relação público-

privado é que, 
embora a FIA 
negue à comu-
nidade acadê-
mica o acesso a 
seus dados ou o 

direito de opinar a 
seu respeito, porque 

privada, ela sente-se à 
vontade para opinar sobre a 

universidade e seus rumos. Em 
um podcast no portal da FIA sobre 
cotas raciais de acesso à universida-
de, tanto Inez de Oliveira, gerente 
de projetos sociais da fundação, a 
entrevistada, quanto o entrevistador 
do programa criticam fortemente a 
possibilidade de adotá-las.

Na cerimônia de lançamento da 
Revista FIA, convidada a discursar, 
Claudia Costin, que trabalhou nos 
governos de Fernando Henrique 
Cardoso e Geraldo Alckmin, de-
pois de “confessar” que tem “algu-
mas paixões privatistas”, relembrou 
um artigo seu, escrito na década de 

Os alunos da FEA defendem a 

fundação, embora notem que os 

professores dedicam “grande parte do 

tempo a projetos particulares”, e que 

“falta tempo para preparar aulas”. Mas 

acham que elas “ajudam bastante” e 

que “nunca teve uma greve na FEA”
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1980, em que criticava a universida-
de, por haver se tornado “o maior 
centro de resistência à novas idéias, 
a universidade que deveria ser o 
lugar onde as idéias florescem livre-
mente e debatem entre si”. Com-
parou, então, tal situação com a 
nova publicação: “O que eu vejo de 
interessante na revista da FIA foi 
o seguinte: a vida flui nesta revista, 
ela não parece uma revista de re-
sistência a novas idéias, ela parece 
aberta à novas idéias”. A FIA é o 
futuro. A universidade, o passado.

Os alunos de administração con-
sultados pela reportagem defendem 
a fundação, apesar de apontarem 
problemas no curso e nesta relação. 
Pedro Ribeiro, atualmente no segun-
do ano de economia, mas que antes 
cursou dois anos de administração e 
trabalhou por um ano na FIA, con-
sidera que a fundação permite que 
os professores fiquem na universida-
de mais tempo. “Por outro lado, os 
professores não dedicam este tempo 
em que estão lá exclusivamente à 
faculdade. Grande parte do tempo 
deles é para projetos particulares, 
ficam divididos. Isso eu vi quando 
trabalhei na FIA”. Ribeiro ainda 
comenta como os professores mais 
novos tentam entrar na FIA, atra-
vés dos núcleos criados por profes-
sores mais influentes da fundação: 
“Eles têm um pouco de receio dos 
professores fundadores.” 

Apesar da dupla militância da 
maioria dos dirigentes, ele julga 
que há autonomia nas decisões do 
departamento em relação à fun-
dação. Seria da natureza do curso 
de administração a existência de 
pesquisas voltadas para o mercado. 
“As fundações ajudam bastante o 

departamento com recur-
sos. Não é burocrático ob-
ter dinheiro das fundações, 
que também oferecem aju-
da para o Centro Acadêmi-
co e as atléticas. A gestão de 
que eu participei não aceitava. 
Mas eu não vejo problema em 
aceitar”, completa Ribeiro.

Outra estudante, Marilia 
Diccini, aponta prós e contras. 
“Quanto aos professores, eu não 
posso dizer que eles são menos 
dedicados por causa da fundação. 
Posso falar da qualidade do que 
eles estão exigindo, nas provas. Tem 
professores que chegam e só mos-
tram slides, e nem sabem o que es-
tava nos slides. Falta tempo para 
preparar as aulas. Mas tem muito 
professor que é bom e que está na 
USP, se não fosse a FIA ele iria re-
ceber mais no Ibmec ou na FGV”.

Mariana Luiza Alves, aluna do 
curso noturno, resume seu ponto 
de vista:  “Eu sou a favor das fun-
dações. As unidades da USP que 
ainda não decaíram foi por causa 
das fundações. A gente perde parte 
da dedicação dos professores, mas 
ele continua lá, dando aula na USP. 
A gente está se formando e nunca 
teve uma greve na FEA. Ele está lá 
muito mais pelo financeiro, a gente 
sabe que está em uma ilha em rela-
ção à USP, mas o sistema é este.”

Como demonstrado nos últimos 
anos, a ilha chamada FEA, tal como 
a jangada de pedra do livro de José 
Saramago, separa-se cada vez mais 
do continente de baixos salários, iso-
nomia (e greves!) da USP, e parte 
cada vez mais em direção ao mar das 
soluções privadas. Dado o movimen-
to “separatista” da FIA, que se pre-

para pa-
ra declarar independência, 
fica a pergunta: até onde é possível 
esticar, em nome do binômio lucro-
prestígio, pesquisa-venda de pesqui-
sa, esta “dupla nacionalidade” dos 
professores da FIA e da FEA-USP? 

Parece ingenuidade acreditar 
que os professores que instituíram 
a FIA e a controlam mantêm esta 
imensa, crescente e cada vez mais 
independente estrutura para auxi-
liar a USP, sem a intenção de aufe-
rir ganhos com ela. Tudo no mais 
alto espírito público, ainda que 
imersos em total ideologia e gestão 
privadas, e cursos pagos a todo o 
vapor. Ou, ainda, supor que a FEA 
controla, ou é capaz de controlar, 
a FIA. Ou que os interesses desta 
não interferem na gestão daquela 
— que aliás extinguiu, numa uni-
versidade pública, o curso de admi-
nistração pública. Se, a esta altura 
dos acontecimentos, ainda conse-
guir vender na USP a idéia de com-
promisso desinteressado, nem é ne-
cessário pagamento de cachê para 
concordar com Hermano Henning: 
a FIA deve ser mesmo a melhor es-
cola de negócios do Brasil.

Os imóveis da FIA

Sede - Unidade Educacional Butantã 
Rua José Alves da Cunha Lima, 172 - Butantã 

Unidade Educacional Pinheiros 
Rua Navarro de Andrade, 152 - Pinheiros 

Unidade Técnica 
Rua Valson Lopes, 101- Butantã 




