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apResentação
Bem-vindos ao relatório de sustentabili-
dade 2016 da estácio, que resume em uma 
única publicação os principais destaques 
do ano nos campos econômico, social e 
ambiental. as principais realizações da 
estácio em 2016 – ano de muitas mudan-
ças e conquistas, incluindo a participação 
pioneira nos Jogos olímpicos do rio de 
Janeiro (rio 2016) – são relembradas em 
suas páginas. Bem como os mais importan-
tes indicadores de desempenho financeiro, 
os avanços no campo acadêmico, os pro-
jetos socioambientais mais relevantes e as 
iniciativas de relacionamento com alunos, 
colaboradores, comunidades locais, entida-
des do setor de educação e outros grupos 
de públicos. este relatório foi elaborado 
de acordo com as diretrizes da global 
reporting initiative (gri), organização 
não governamental que fornece padrões 
mundialmente respeitados para reporte e 
análise de desempenho corporativo. 

Boa leitura a todos!
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completa da estrutura da diretoria executi-
va. Para tal, alguns cargos foram extintos e 
outros criados.

Quais foram os objetivos dessas  
mudanças e seus principais resultados?

o principal objetivo foi assegurar mais 
transparência na gestão dos negócios, 
regra número 1 das nossas diretrizes de 
governança corporativa. também era 
preciso promover ajustes na estratégia de 
captação, uma vez que a estácio capta-
va muitos alunos, mas desse contingente 
muitos evadiam ou se tornavam inadim-
plentes. Focamos em uma estratégia mais 
qualitativa, ou seja, com um volume menor 
de captação, mas com perspectivas de 
mais sustentabilidade. com essa mudança 
a evasão foi reduzida em 25%.

meNsagem do pResideNte 

"As mAiores 
mudAnçAs dA 

históriA recente"
o presidente Pedro thompson  

analisa em entrevista os principais 
acontecimentos de 2016  

na estácio

em seu primeiro ano como presidente da 
estácio, Pedro thompson analisa os prin-
cipais avanços e desafios verificados em 
2016. o período foi marcado por grandes 
mudanças estruturais, consideradas impres-
cindíveis para assegurar a sustentabilidade 
da instituição no longo prazo. g4-1

Quais foram os principais  
acontecimentos de 2016 na Estácio  
e seus impactos na instituição?

eu considero que 2016 foi o ano de mais 
mudanças na história recente da estácio. a 
primeira foi a alteração de 70% da compo-
sição do conselho de administração, in-
cluindo o seu presidente. com isso, vieram 
novas diretrizes e estratégias. a segunda 
foi a proposta de fusão com a Kroton. 
ainda que o processo não tenha sido 
aprovado pelo conselho administrativo de 
defesa econômica (cade), em junho de 
2017, respeitamos a decisão final do órgão 
regulador e seguimos zelando pelo nosso 
clima organizacional, além de focarmos no 
nosso futuro, confiantes em novas opor-
tunidades que serão criadas com o nosso 
trabalho. também tivemos a reformulação 



peDRo tHoMpson  
"fechamos o seguNdo 
semestRe de 2016 em 
melhoRes coNdições"
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Quanto ao desempenho financeiro, quais 
foram os principais destaques?

em termos financeiros, foram dois semes-
tres diferentes. No segundo semestre nós 
conseguimos superar a margem opera-
cional da companhia em praticamente 4 
pontos percentuais e isso é muita coisa. o 
eBitda, que é o nosso principal indicador 
financeiro, também esteve razoavelmente 
acima em relação ao primeiro semestre.  
isso se deu muito em função de fatores 
como a recuperação do ticket médio, a 
maior racionalização das verbas de mar-
keting e, principalmente, de uma melhor 
geração de caixa.

Como a Estácio foi afetada pelo  
contexto político e econômico conturbado 
que o país enfrentou em 2016?

o arrefecimento econômico e o desem-
prego impactam, obviamente, sobretudo 
porque o nosso público é majoritariamente 

das classes B e c; nosso ticket médio é de 
aproximadamente r$ 690,00. Por outro 
lado, nós temos tantas outras oportunida-
des na estácio. assim, mesmo com todo o 
cenário macroeconômico e político contur-
bado, nós conseguimos fechar o segundo 
semestre de 2016 em melhores condições 
do que no primeiro e também no igual pe-
ríodo do ano anterior. tudo leva a crer que 
o ano de 2017, em termos de rentabilidade, 
vai ser o melhor da estácio.

Quais foram os destaques da  
Estácio em relação ao setor de Educação 
Superior no Brasil?

eu destaco o nosso aproveitamento aca-
dêmico. conseguimos um desempenho 
elogiável. a universidade estácio de sá, por 
exemplo, que abrange todo o estado do rio 
de Janeiro e responde por 45% do nosso 
negócio, alcançou a nota 4 do Índice geral 
de cursos (igc) do Mec em que a escala vai 
de 0 a 5. isso nos coloca ao lado de insti-
tuições como a Puc-rio e a FgV, no rio de 
Janeiro. esses resultados reafirmam a nossa 
excelência acadêmica, independentemente 
de operarmos um ticket médio menor. essa 
nota foi um marco histórico e resulta de um 
trabalho que vem sendo realizado há seis 
anos pelos nossos profissionais.

Tendo em vista mudanças ocorridas em 
2016, quais são as principais diretrizes e 
estratégias de gestão da Estácio na atuali-
dade, além das prioridades futuras? 

Focamos na retenção de alunos. Quando 
se tem uma base de clientes muito ampla 
como a nossa, todos os processos, inclu-
sive os de fidelização, ficam massificados. 
assim, o grande desafio é conseguirmos 
atender individualmente a cada aluno com 
as suas necessidades específicas. Para isso, 
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desenvolvemos a diretoria de retenção de 
alunos e estamos atuando para que esse 
projeto esteja robusto em 2017. isso pode 
representar um impacto financeiro muito 
grande, pois, se conseguirmos reduzir a 
evasão em torno de 30%, é possível gerar 
r$ 80 milhões de lucro por ano. 

Quais foram as principais iniciativas de 
relacionamento entre a instituição e a 
sociedade? 

eu destaco os pilares de cidadania, cultura, 
escola e esporte do Programa educar para 
transformar como algumas das bases mais 
importantes da contribuição social da está-
cio. Não por acaso, conseguimos ter alunos 
medalhistas de ouro. apoiamos cerca de 
300 atletas com bolsas de estudos parciais 
e integrais. acreditamos muito no poder de 
transformação social do esporte associado 
à educação. 

investimos fortemente em ações de fo-
mento à pesquisa. assim, ainda que como 
uma empresa privada, a lucratividade para 
os nossos investidores tenha alto nível de 
importância, temos outros compromissos 
como prioridade, dentre os quais, o retorno 
social. ainda somos agentes de fomento 
público, tendo em vista que participamos 
de dois grandes programas, o Fies e o 
Prouni, que envolvem benefício fiscal. 

também considero o Prêmio estácio de 
Jornalismo como uma excelente iniciativa, 
estimulando jornalistas a produzirem repor-
tagens sobre a educação e, consequente-
mente, ampliando o debate sobre o tema.

Sobre o relacionamento da Estácio com  
os seus públicos externos, há outras inicia-
tivas que merecem destaque? 

ressalto a importância do Programa Mais 
Médicos. conseguimos ganhar a licitação 
em quatro cidades brasileiras que abriram 
novos polos acadêmicos para cursos de 
Medicina, com o intuito de suprirem um 
déficit desses profissionais em algumas 
regiões do Brasil. 

como educadores, buscamos gerar impac-
tos positivos na sociedade pelo exemplo 
e, nesse sentido, temos a transparência e 
a ética como alguns dos principais valores 
do nosso sistema de governança. também 
estamos fortemente comprometidos com 
a democratização e a qualidade do sistema 
de ensino, assim como com o fortalecimen-
to das condições de empregabilidade dos 
nossos alunos. 

Considerando o contexto atual, quais  
são os principais desafios da Estácio e do 
setor no qual atua?

diante das dificuldades econômicas en-
frentadas no cenário brasileiro, um grande 
desafio é oferecer um ticket compatível e, 
principalmente, alguma alternativa de facili-
tação do pagamento para que seja pos-
sível tanto fidelizar como conquistar mais 
alunos. estamos nesse caminho. em 2017 
lançamos o Parcelamento estácio (Par), 
uma iniciativa própria pela qual o estudante 
pode pagar 30% do valor da mensalidade 
no primeiro ano e dividir o saldo residual, 
sem juros, no dobro do tempo.

"Buscamos gerar  
impactos positivos pelo 
exemplo, com a ética e 
a transparência como 
principais valores."



no laboRatóRio  
iNvestimeNtos coNtíNuos 
em tecNologia 
pRosseguiRam em 2016
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a estácio Participações s.a. foi constituída 
em 31 de março de 2007 e se tornou uma 
das maiores instituições privadas de ensino 
superior no Brasil, contando com 508 mil 
alunos matriculados até 31 de dezembro 
de 2016, nas modalidades presencial e a 
distância, em cursos de graduação e pós-
-graduação. g4-3, g4-7

com sede na cidade do rio de Janeiro, a 
rede estácio é formada por uma universida-
de, dez centros universitários, 40 faculdades 
e 228 polos de ensino a distância credencia-
dos pelo Mec. com reconhecida capilarida-
de em nível nacional, a instituição contava, 
em junho de 2017, com 95 campi, nos princi-
pais centros urbanos de 23 estados brasilei-
ros e no distrito Federal. g4-5, g4-8, g4- 9

as instalações das suas unidades estão 
localizadas estrategicamente nas proxi-
midades das residências ou dos locais de 
trabalho do seu público-alvo, formado 
prioritariamente por trabalhadores de clas-
ses média e média-baixa que acreditam na 
educação como elemento-chave de valori-
zação profissional e, consequentemente, de 
mobilidade social. assim, a instituição tem 
buscado cumprir a Missão de educar para 
transformar. g4-2

a estácio possui um corpo docente alta-
mente capacitado, desenvolve metodolo-
gias educacionais avançadas e conta com 
instalações equipadas com tecnologia 
de última geração. oferece 92 cursos de 
graduação, integrados nacionalmente, nas 
áreas de ciências exatas, ciências Bioló-
gicas e ciências humanas. adicionalmen-
te, também oferece 135 cursos de pós-
-graduação lato sensu, cursos de mestrado 
e de doutorado, além de diversos cursos 
de extensão, com qualidade diferenciada 
e preços competitivos, visando à forma-
ção profissional de seus alunos e, assim, 
o fortalecimento das suas condições de 
empregabilidade. esse conceito tem rele-
vância central para a gestão dos negócios 
da estácio, juntamente com diretrizes de 
sustentabilidade e responsabilidade social, 
assim como com as melhores práticas de 
governança corporativa. g4-4

estaDos  
e também no distrito  
Federal: presença nacional  
da estácio

23

peRfil 

semPre Ao LAdo 
do ALuno

a estácio emprega conhecimento  
e tecnologia avançada no cumprimento 
de sua Missão: educar para transformar
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instalações 
g4-6, g4-9

CuRsos

135
92

1

3

5

Lato sensu: 
Pós e MBa

graduação

uNiVersidades

3
ceNtros  
uNiVersitários

13
Faculdades

5

24
uNidades

13
Faculdades

15
uNidades

14
Faculdades

23
uNidades

33
uNidades

109
Polos ead

38
Polos ead

45
Polos ead

36
Polos ead

stricto sensu 1: 
doutorado

stricto sensu 1: 
Mestrado

1 somente uNesa possui.

235

Rio De JaneiRo

noRte

noRDeste

CuRsos  
no total, que somaram  
em 2016 cerca de 508 mil  
estudantes

CentRo-sul 

2
ceNtros  
uNiVersitários

ceNtros uNiVersitários
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Missão, Visão e 
ValoRes g4-56

Missão
educar para transformar.

Visão
ser reconhecida como a melhor opção  
em educação superior para alunos, colabo-
radores e acionistas.

ValoRes
 
Foco No aluNo 
o aluno é nossa razão de ser.

geNte e Meritocracia 
valorizamos e reconhecemos o mérito do 
maior ativo que possuímos: nossa gente.

iNoVação 
devemos criar e ousar sempre.

siMPlicidade 
devemos ser simples para sermos ágeis e 
austeros.

resultado 
perseguimos resultados extraordinários 
com paixão e método, agindo sempre 
como “donos”.

Ética 
não toleramos desvios de conduta.

excelêNcia 
perseguimos a excelência na prestação de 
serviços dentro e fora da sala de aula.

hosPitalidade 
tratamos as pessoas como gostamos de 
ser tratados.

pRêMio abeRJe
em 2016, a estácio conquistou o Prêmio 
aberje Nacional na categoria comunicação 
de Programas, Projetos e ações esportivas 
com o case “estácio no esporte – Forman-
do campeões”. Nesse contexto foi desta-
cado o seu forte compromisso com o apoio 
ao esporte por considerá-lo um importante 
elemento de transformação social, sobre-
tudo quando associado à educação. esse 
reconhecimento deixou toda a instituição 
muito orgulhosa, principalmente no ano em 
que se tornou a primeira no setor de ensino 
superior a apoiar os Jogos olímpicos, 
tendo buscado construir um legado com o 
patrocínio aos Jogos olímpicos e Paralím-
picos rio 2016.

o principal objetivo do Prêmio promovido 
pela associação Brasileira de comunicação 
empresarial (aberje) é destacar e compar-
tilhar as melhores experiências nesse seg-

mento especializado, de forma a contribuir 
para o seu desenvolvimento e posiciona-
mento estratégico nas organizações. em 
outubro, a estácio já havia vencido o prê-
mio na categoria regional rio de Janeiro e 
espírito santo. 

pRêMio Do anuáRio  
ÉpoCa neGóCios 360º 
a estácio foi considerada a melhor empresa 
do Brasil no setor de educação no âmbito 
do Prêmio do anuário Época Negócios 360º 
em 2016.  este foi o segundo ano consecu-
tivo que a instituição foi contemplada no 
âmbito dessa premiação. No ano anterior, 
havia recebido o prêmio de melhor empresa 
na categoria serviços. o anuário busca lan-
çar um olhar multidisciplinar para a atuação 
empresarial nas dimensões (desempenho 
Financeiro, governança corporativa, ino-
vação, responsabilidade socioambiental, 
Práticas de rh e Visão de Futuro).

PrêMios e 
recoNheciMeNtos
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MateRialiDaDe g4-19, g4-20,  
g4-21, g4-22, g4-27
como parte da construção deste relatório 
de sustentabilidade, a estácio passou por 
um processo de definição de seus temas 
materiais – a identificação e priorização dos 
aspectos que refletem impactos significati-
vos (econômicos, ambientais e sociais) da 
organização ou influenciam as avaliações e 
decisões de seus stakeholders. 

o processo iniciou-se com a elaboração 
de uma lista de temas estratégicos para 
a estácio, baseada em estudos setoriais 
e em documentos internos relevantes da 
companhia. essa etapa ainda incluiu uma 
comparação com outros processos de 
materialidade descritos em relatórios de 
sustentabilidade de instituições de ensino 
superior no Brasil e no exterior. a seguir, 
foram feitas consultas a representantes dos 
diversos grupos de stakeholders, para cap-
tar suas impressões sobre os temas elenca-
dos. Nesse momento, os temas sugeridos 
foram ordenados de acordo com sua prio-
ridade para a estácio, a partir das consultas 
feitas a lideranças da empresa (presiden-
te, vice-presidentes, gestores, reitor) e a 
convidados externos. as consultas externas 
envolveram a participação de especialistas 

em investimentos, analistas do mercado 
de trabalho, pesquisadores da área de 
sustentabilidade, especialistas em ensino 
e tecnologia educacional e representantes 
de associações e de outras entidades de 
educação superior. 

complementando essas consultas, a mate-
rialidade também contou com a participa-
ção de outras 4.628 pessoas que opinaram 
ao responder questionários online a respei-
to dos temas propostos. contribuíram nes-
sa fase acionistas (pessoas físicas), alunos 
da estácio, estudantes do ensino médio, 
colaboradores (administrativos e docentes), 
egressos e fornecedores. 

os temas citados nessas consultas foram 
então validados pela liderança da estácio, 
que considerou os riscos e oportunida-
des envolvidos em cada um deles, sua 
ordem definitiva de priorização e como os 
temas devem se encaixar na estratégia da 
companhia.

a lista de temas aprovados pela liderança 
e organizada por ordem de prioridade (sob 
as perspectivas da liderança e dos demais 
grupos de públicos) está organizada no 
gráfico abaixo. 

1   Qualidade de ensino e serviços oferecidos

2   empregabilidade e empreendedorismo

3   Programas culturais e sociais e projetos de 
extensão voltados a comunidade

4   gestão econômica e financeira

5   Pesquisa e produção científica

6   governança, transparência e ética

7   democratização do acesso ao ensino

8   desenvolvimento das regiões em que atua

9   inovação e tecnologia

10   desenvolvimento humano

P
e

r
s

P
e

c
t

iV
a

 d
o

s
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Ú
B

l
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o
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PersPectiVa da lideraNça

1

2
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5
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Canais De CoMuniCação CoM  
os públiCos g4-24, g4-25, g4-26
a comunicação exerce um papel fundamen-
tal para o fortalecimento do conceito de 
sustentabilidade nas estratégias de gestão 
corporativa e tem relevância central para 
uma instituição educacional. Partindo desses 
pressupostos, atuamos para dinamizar, cada 
vez mais, a capacidade de diálogo e intera-
tividade com diferentes públicos. com esse 
propósito, utilizamos ferramentas inovadoras 
e diversificadas de disseminação de informa-
ção, apresentadas, sinteticamente, a seguir.

AlunoS
com o intuito de fornecer informações aca-
dêmicas e divulgar notícias a todos os alu-
nos com matrícula acadêmica na estácio, 
utilizamos diversos canais de comunicação 
e relacionamento. integram esse sistema, os 
seguintes espaços e ferramentas: central 
do aluno, Portal estácio, Portal de Vagas, 
Portal estácio carreiras, Blog de emprega-
bilidade, campus Virtual, aplicativo estácio, 
assistente Virtual estácio (tácio), Facebook 
estácio, instagram estácio, twitter estácio, 
brand channel estácio (Youtube), linkedin 
estácio, e-mail marketing, sMs, secretarias, 
gerências acadêmicas, call center e Portal 
de responsabilidade social corporativa.

Para que todas as ferramentas funcionem 
plenamente, a área de comunicação com 
aluno conta com apoio das equipes de 
canais Virtuais e de relacionamento e su-
porte da área de ti. em função de algumas 
demandas específicas de divulgação de 
informações, uma agência também pode 
ser acionada para a criação das peças.

EgrESSoS
os mesmos mecanismos mencionados 
anteriormente também são utilizados para 
manter informados os nossos egressos. 
Para esse público, disponibilizamos aces-
so aos seguintes canais de comunicação 
e relacionamento: Portal de Vagas, Portal 
estácio carreiras, Programa alumni, linke-
din estácio e Portal de responsabilidade 
social corporativa. 

ColABorAdorES AdminiSTrATivoS
Por meio de diversas ferramentas e ações 
de comunicação, atuamos para manter 
bem informado o nosso público interno, 
formado por gestores corporativos e de 
operações, colaboradores administrativos 
e acadêmicos com acesso às redes física e 
virtual da estácio. 

Conexão  
aluNos coNtam com 
aplicativo paRa 
smartphones 
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Nesse sentido, buscamos alinhar infor-
mações corporativas, além de comunicar 
ações e fatos que possam impactar a rotina 
dos colaboradores. da mesma forma divul-
gamos práticas desenvolvidas em âmbito 
nacional que contribuam para gerar conhe-
cimento, engajamento e criação de valor, 
entre outros benefícios coletivos. 

colaboram para esses e outros esforços cor-
porativos, as seguintes ferramentas e ações: 
intranet, Boletim de comunicação interna, 
Boletim de atendimento, informativo Fique 
por dentro, Fórum de liderança, Programa 
líder comunicador (comunicação face a 
face), campanhas de comunicação interna, 
Blog do Presidente, gravação de vídeos do 
presidente para transmissão online, e-mail, 
rede social interna e Portal de responsabili-
dade social corporativa. 

doCEnTES
além de desenvolver ações de  
comunicação mais amplas e capazes de 
alcançar todo o público interno, como 
ressaltado anteriormente, nós também 
produzimos conteúdos específicos para o 
corpo docente. Nesse contexto se desta-
cam as seguintes ferramentas e atividades: 
Boletim de comunicação interna, Fórum 
anual docente, Boletim Painel do Profes-
sor, informeditais, Boletim Pesquisa,  
campus Virtual, rede social interna, in-
tranet, gravação de vídeos do presidente 
para transmissão online, Blog do Presiden-
te, campanhas de comunicação interna e 
Portal de responsabilidade social corpo-
rativa.

com essas melhores práticas de comunica-
ção, objetivamos aproximar a companhia 
do corpo docente, assegurar espaços para 
a divulgação de ações de interesse acadê-
mico ou informações que possam impactar 
a rotina dos acadêmicos, além de disse-
minar notícias que gerem conhecimento, 
engajamento e criação de valor em nível 
nacional para esse público específico.

SoCiEdAdE Em gErAl
Para a sociedade em geral, disponibiliza-
mos informações atualizadas nos Portais 
estácio e estácio Participações, assim 
como no Portal de responsabilidade social 
corporativa. Via internet também podem 
ser acessadas as nossas redes sociais: Fa-
cebook estácio, instagram estácio, twitter 

pRêMio  
estácio de JoRNalismo:  
24 fiNalistas em 2016

estácio e brand channel estácio (Youtube), 
além de consultados os relatórios de sus-
tentabilidade produzidos anualmente.  

invESTidorES
alinhados aos princípios de transparência 
e equanimidade na divulgação de informa-
ções ao mercado, os dados disseminados 
pelo Portal estácio Participações, em geral, 
são apresentados em português e inglês. 
dessa forma, garantimos o acesso às infor-
mações sobre a companhia para investido-
res e acionistas brasileiros e estrangeiros. 

Para cumprir adequadamente os objetivos 
do nosso site, a área de ri acompanha 
constantemente o fluxo interno de infor-
mações, interagindo com diversas outras 
áreas da organização, além das tradicio-
nalmente acessadas: Finanças e controla-
doria. de forma a atender a esse público 
específico, além do Portal estácio Partici-
pações, contamos com os seguintes canais 
de comunicação e relacionamento: relató-
rios de sustentabilidade, Fale com ri, es-
tácio day, Facebook estácio Participações, 
comunicados ao mercado/fatos relevantes 
e outros documentos arquivados na cVM, 
Boletim do acionista, road shows, confe-
rence calls e Portal de responsabilidade 
social corporativa.
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pRêMio estáCio De 
JoRnalisMo

considerado a principal iniciativa de rela-
cionamento da estácio com a imprensa, o 
Prêmio estácio de Jornalismo foi criado em  
2011, com o objetivo de fomentar a produ-
ção de matérias jornalísticas sobre ensino 
superior no Brasil. 

com um balanço de 331 reportagens ins-
critas e 24 finalistas concorrendo em nove 
categorias, o resultado da edição 2016 foi 
anunciado no dia 6 de outubro, em cerimô-
nia realizada no Museu do amanhã, no rio 
de Janeiro. 

ao longo das edições realizadas, a coorde-
nação do prêmio vem percebendo que, além 
do crescimento do número de reportagens 
inscritas, há um aumento expressivo da qua-
lidade e da diversidade de temas propostos. 

Destaques eM seis eDições

VeÍCulos De iMpRensa 
representados

+500

VenCeDoRes 
entre concorrentes individuais  
e equipes

+100
RepoRtaGens 
inscritas

+1.800

imprEnSA
a gerência de comunicação corporativa é 
responsável pelo relacionamento com a im-
prensa e busca garantir uma boa reputação 
da marca na mídia e no mercado em geral, 
considerando temas nacionais e regionais. o 
trabalho é desenvolvido com o suporte de 
26 assessorias de imprensa, que atendem 
a estácio nas diferentes praças de atuação. 
Para tal, são enviados releases, sugestão 
de pautas, artigos e conteúdos gerados em 
consonância com as decisões do comitê de 
comunicação, Branding e Patrocínios. 

a gerência também é responsável pela 
elaboração e disseminação da Política de 
comunicação corporativa, com foco em 
relacionamento com a imprensa e geren-
ciamento de crise. Para facilitar o aciona-
mento da área, disponibilizamos o e-mail 
imprensa@estacio.br. 

noVa estRatÉGia CoM FoRneCeDoRes 
g4-12, g4-13
ao longo de 2016, foram implementadas cé-
lulas avançadas de suprimentos, nas quatro 
regionais da estácio (unesa, Norte, Nordes-
te, centro-sul). o objetivo dessa iniciativa é 
descentralizar as compras de pequeno valor 
(até r$ 10 mil), anteriormente realizadas 
diretamente pelas unidades. 
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a mudança contribui para padronizar o 
processo de compras, melhorar os sistemas 
de governança e de compliance e, princi-
palmente, desenvolver novos fornecedores 
locais com o intuito de atender às deman-
das regionais. 

a medida objetiva, ainda, desenvolver acor-
dos comerciais em médio e longo prazos, 
estabelecendo listas de preços unitários, a 
fim de reduzir as compras repetitivas e fo-
car nas mais estratégicas. assim também é 
possível combater potenciais desperdícios. 

um dos destaques na consolidação das 
ações se refere à melhoria que envolve o 
acionamento da área de suprimentos. rea-
lizado via Portal de compras, após passar 
por aprovação, o processo se tornou muito 
mais ágil e padronizado. a otimização dos 
serviços foi alcançada graças aos treina-
mentos realizados para os requisitantes e 
os recebedores. as atividades de capacita-
ção envolveram cerca de 300 pessoas.

ainda em 2016, a área de suprimentos 
também contou com o auxílio dos treina-
mentos oferecidos pela área de complian-
ce. além dos esclarecimentos relacionados 
a temas como seleção ou exclusão de for-
necedores e transparência nos processos 
de compras, essas capacitações reforçaram 
um importante requisito da estácio. um 
colaborador não pode ser fornecedor e ex-
-colaboradores devem cumprir um período 
de um ano até poderem prestar algum 
serviço à companhia. 

peRFil Dos nossos  
FoRneCeDoRes g4-12
a nossa cadeia está dividia em três seg-
mentos principais: fornecedores de obras, 
de recursos pedagógicos e de itens em 
geral, além de pequenos serviços.

Mudanças importantes 
aconteceram na cadeia 
de fornecedores em 
2016, incluindo novos 
treinamentos e processos 
de gestão.

pessoas  
foram capacitadas  
em 2016 nas iniciativas da  
área de suprimentos 

300

oBrAS
como a estácio possui mais de 90 unidades 
espalhadas pelo Brasil, é comum a execução 
de obras de manutenção dessa rede e ex-
pansão dos cursos, salas de aula e laborató-
rios. os serviços, em geral, são contratados 
com fornecedores regionais. estimamos cer-
ca de 100 fornecedores para essas deman-
das com gastos anuais de r$ 64 milhões.

rECurSoS pEdAgógiCoS
divididos em mobiliário, livros e materiais de 
laboratório. os materiais de laboratório de 
medicina (os mais caros e específicos) são 
comprados de distribuidores que costumam 
importá-los, o que pode implicar um pra-
zo de entrega de até quatro meses. Já em 
termos de insumos de ti, são adquiridos não 
somente hardwares e softwares (para os 
quais os distribuidores não trabalham com 
estoque local), mas também contratados 
serviços de consultorias, desenvolvimento de 
projetos e manutenção de sistemas. estima-
mos cerca de 150 fornecedores nesses seg-
mentos com gasto anual de r$ 93 milhões.
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iTEnS E SErviçoS Em gErAl
englobam uma gama de suprimentos, des-
de alimentos para o curso de gastronomia; 
passando por materiais de escritório, con-
sumo e limpeza; aos serviços de limpeza 
(intensivos em mão de obra), coffee break, 
encadernações, entre outros. estimamos 
cerca de 4 mil fornecedores em território 
nacional, estabelecidos próximos às unida-
des, o que tende a fortalecer os mercados 
locais. Nesses segmentos, os gastos anuais 
são da ordem de r$ 30 milhões.

há ainda outros tipos de fornecedores como 
os de benefícios (ticket, vale transporte etc), 
assessorias de cobrança, passagens e hos-
pedagens. Para atendimento dessas deman-
das, temos cerca de 20 fornecedores com 
gastos anuais de r$ 120 milhões.

CÉlulas aVançaDas  
de suprimentos foram criadas, 
um em cada regional

4

CoMpRas loCais g4-ec9
em busca de mais avanços no sentido de 
gerar desenvolvimento nas localidades onde 
está presente, vale ressaltar que, em 2016, a 
estácio instituiu a Política de compras, pela 
qual foram definidas as regras para esse 
tipo de processo em todas as suas unidades. 
o foco de contratações locais se deu pelo 
estabelecimento de células avançadas de 
suprimentos, uma em cada regional (unesa 
– estado do rio de Janeiro; centro sul; Nor-
te, Nordeste e, também, a sede corporativo, 
na cidade do rio de Janeiro). 

assim, as sedes das células avançadas de 
suprimentos se localizam em Belém (Nor-
te), recife (Nordeste), são Paulo (centro 
sul) e rio de Janeiro (unesa). o objetivo 
é desenvolver e comprar de fornecedores 
locais, propiciando menor tempo de en-
trega e melhor relacionamento com esses 
stakeholders.

pRopoRção De Gastos CoM  
FoRneCeDoRes loCais eM uniDaDes 
opeRaCionais iMpoRtantes1

53% 10%

9%

21%

7%

corPoratiVo
Nordeste

ceNtro sul

uNesa (rJ)

Norte

1 consideramos “local” como pertencente a cada regional ou corporativo.
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a estácio tem pautado a sua conduta por 
valores como ética e integridade, disse-
minados junto a todos os públicos de 
relacionamento (colaboradores, clientes,  
fornecedores, acionistas e conselheiros, 
entre outros). Para que os seus objetivos 
estratégicos sejam alcançados, a instituição 
compreende que, assim como as leis em vi-
gor, as políticas e os regulamentos internos 
devem ser conhecidos e obedecidos. 

Nesta perspectiva, revisões de rumos 
também podem ser adotadas. em 2016 a 
estácio passou por transformações estrutu-
rais que foram absolutamente essenciais ao 
fortalecimento de uma nova visão de gover-
nança e de diretrizes inovadoras para a ges-
tão dos seus negócios. o processo começou 
pela eleição do presidente e dos integrantes 
do conselho de administração, que passou 
a contar com quatro novos integrantes.

em uma conjuntura nacional de instabilida-
de política e econômica, ao longo do ano, 
se tornou fundamental promover a revisão 
de estratégias e políticas, além de garantir 
mais eficácia de controles internos. 

Nesse novo contexto, diversas decisões 
precisaram ser tomadas, dentre as quais, 
a substituição da diretoria executiva e de 
alguns dos principais gestores, a readequa-
ção da estrutura corporativa com o objetivo 

de focar no core business, assim como a 
revisão das políticas e principais práticas 
contábeis, que desencadearam ajustes nos 
resultados anunciados no segundo trimestre 
de 2016. outras ações e inovações que re-
forçam o nosso compromisso com a trans-
parência são apresentadas neste capítulo.

pRátiCas CoRpoRatiVas
a estácio Participações aprovou, em 
assembleia geral extraordinária realizada 
no dia 13 de junho de 2008, a proposta de 
migração do Nível 2 para o Novo Mercado. 
Nesse sentido, se alinhou ao mais alto nível 
de governança corporativa, segundo a clas-
sificação da BM&FBovespa. Para tal, foram 
realizadas adequações no estatuto social 
da companhia.

4

dimeNsão goveRNaNça 

Ano de 
trAnsFormAçÕes 

VitAis
revisões nos processos de  

governança reforçaram uma gestão pautada 
pela ética e pela integridade

noVos MeMbRos  
passaram a integrar o conselho 
de administração em 2016, 
reforçando a governança   
o mais alto nível de governança 
da BM&FBovespa18
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•	 Proibição do uso de informações privile-
giadas e existência de política de divul-
gação de informações relevantes; 

•	 Previsão estatutária de arbitragem como 
forma de solução de eventuais conflitos 
entre acionistas e companhia; 

•	 conselheiros experientes em questões 
operacionais e financeiras com partici-
pação em outros conselhos de adminis-
tração; 

•	 Previsão estatutária de proibição de 
acesso a informações e de direito de 
voto de conselheiros em situações de 
conflito de interesse.

estRutuRa soCietáRia 
e oRGanoGRaMas

a estácio é associada  
ao instituto Brasileiro  
de governança corporativa 
desde 2012.

ESTáCio  
riBEirão prETo

99,9%

99,9%

ESTáCio EdiTorA 
E diSTriBuidorA 

lTdA

99,9%

novA  
ACAdEmiA

ATuAl

99,9%

SESES

FABEC

SudErn

99,9%

irEp

AnEC

ASSEAmA

99,9%

CEuT

99,9%

uniuol

99,9%

iESST

99,9%

uniSãoluiS

99,9%

FCAT

99,9%

orpES

99,9%

idEZ

99,9%

FnC

99,9%

ASSESC

99,9%

FArgS

99,9%

FuFS

99,9%

ESTáCio  
AmAZonAS

99,9%

data da atualização: 30 de Maio de 2017

a companhia segue as diretrizes do có-
digo de Melhores Práticas de Governança 
corporativa, editado pelo instituto Brasi-
leiro de governança corporativa (iBgc), 
desde 2012, quando se associou a essa 
instituição. Nesse sentido, adota inúmeras 
recomendações desse documento de refe-
rência no Brasil, dentre as quais: 

•	 contratação de empresa de auditoria 
independente para a análise de balanços 
e demonstrativos financeiros; 

•	 um estatuto social que apresenta 
informações claras quanto à forma de 
convocação da assembleia geral, sobre 
as competências do conselho de admi-
nistração e da diretoria e em relação ao 
sistema de votação, eleição, destituição e 
mandato dos membros dessas instâncias;

•	 transparência na divulgação dos relató-
rios anuais da administração;

•	 Votos dissidentes registrados nas atas 
de assembleias ou reuniões, quando 
solicitado; 
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CoMposição aCionáRia g4-13

97,00%

2,73%

0,27%

ações eM circulação

tesouraria

adMiNistradores e coNselheiros

308.348.968 ações

8.690.412 ações

857.039 ações

ConselHo De aDMinistRação g4-34
o conselho de administração – renovado 
em 2016 – é composto por, no mínimo, sete, 
e, no máximo, nove membros, todos acionis-
tas e eleitos em assembleia geral. o manda-
to é de dois anos e passível de reeleição.

total De ações  
Da estáCio 

317.896.418

MeMbRos Do ConselHo De 
aDMinistRação CaRGo Data  

Da eleição
tÉRMino Do 

ManDato

fRaNcisco amauRi olseN membRo iNdepeNdeNte 27/04/2016 até 04/2018

JacksoN medeiRos de faRias schNeideR membRo iNdepeNdeNte 27/04/2016 até 04/2018

João cox Neto pResideNte iNdepeNdeNte 27/04/2016 até 04/2018

João ZaNgRaNdi Neto membRo iNdepeNdeNte 15/12/2016 até 04/2018

libaNo miRaNda baRRoso membRo iNdepeNdeNte 27/04/2016 até 04/2018

luiZ RobeRto liZa cuRi membRo iNdepeNdeNte 30/07/2016 até 04/2018

mauRício luís luchetti vice-pResideNte iNdepeNdeNte 27/04/2016 até 04/2018

osvaldo buRgos schiRmeR membRo iNdepeNdeNte 27/04/2016 até 04/2018

data da atualização: 1 de Julho de 2017

JuNho de 2017 
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ConselHo FisCal g4-34
conforme orientação do estatuto social da 
estácio Participações é previsto um con-
selho Fiscal de caráter não permanente, 
eleito unicamente a pedido dos acionistas 
da companhia, em assembleia geral.

MeMbRos Do ConselHo FisCal CaRGo Data De 
eleição

tÉRMino Do 
ManDato

pedRo WagNeR peReiRa coelho membRo efetivo 19/04/2017 04/2018

emaNuel soteliNo schiffeRle membRo efetivo 19/04/2017 04/2018

vaNessa claRo lopes membRo efetivo 19/04/2017 04/2018

DiRetoRia exeCutiVa g4-34
segundo o estatuto social da estácio, a 
diretoria – também renovada em 2016 – 
deve ser composta por, no mínimo, três e, 
no máximo, oito membros, dos quais, um 
diretor Presidente, um diretor Financeiro, 
um diretor de ensino e os demais diretores 
sem designação específica. os diretores 
executivos são eleitos pelo conselho de 
administração por dois anos e podem ser 
removidos do cargo a qualquer tempo.

MeMbRos Da DiRetoRia CaRGo Data De 
eleição

tÉRMino Do 
ManDato

pedRo thompsoN laNdeiRa  
de oliveiRa

diRetoR pResideNte e de Relações 
com iNvestidoRes 30/08/2016

até a 1ª Rca que 
ocoRReR após 

a ago de 2018

leoNaRdo moRetZsohN de aNdRade vp* de fiNaNças 26/10/2016
até a 1ª Rca que 

ocoRReR após 
a ago de 2018

hudsoN Rubem de oliveiRa mello 
JuNioR vp* de eNsiNo 07/10/2016

até a 1ª Rca que 
ocoRReR após 

a ago de 2018

seRgio saNtos leite piNto vp* de opeRações 19/07/2016

 
até a 1ª Rca que 

ocoRReR após 
a ago de 2018

aNtoNio higiNo viegas vp* de meRcado 07/10/2016
até a 1ª Rca que 

ocoRReR após 
a ago de 2018

albeRto de seNNa saNtos vp* JuRídico e compliaNce 26/01/2017
até a 1ª Rca que 

ocoRReR após 
a ago de 2018

cláudia RomaNo vp* de Relações iNstitucioNais  
e susteNtabilidade – –

José aRoldo alves JuNioR vp* de ead – –

aNdRéa simões vp* de geNte e gestão – –

MeMbRos  
composição mínima da  
diretoria executiva, eleita pelo 
conselho de administração

3

VP: Vice-PresideNte. data da atualização: 1º de JuNho de 2017.
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Gestão De RisCos e ContRoles 
inteRnos g4-so3
criada em 2016, a área de gestão de ris-
cos e controles internos tem importância 
central e visa à disseminação de uma cul-
tura de mitigação de riscos na gestão dos 
negócios da estácio. 

subordinada à VP de Finanças, essa nova 
área foi estruturada em 2017 e será respon-
sável por identificar, categorizar e priorizar 
os riscos significantes, que serão analisados 
por um comitê de riscos para a tomada de 
decisão mais adequada em cada caso. 

Vale ressaltar que, como a área foi cria-
da no final de 2016, não há como analisar 
resultados de períodos anteriores relacio-
nados a esse tema que, a partir de então, 
passou a ser tratado de forma estratégica 
na companhia.

outros principais objetivos com enfoque no 
nível estratégico da organização envolvem:

•	 Mapeamento dos riscos mais relevan-
tes para a companhia e seus públicos 
de relacionamento, pela perspectiva de 

probabilidade e impactos, com orienta-
ção para planos de ação preventivos e 
corretivos. 

•	 análise e avaliação de riscos que pos-
sam impactar o alcance dos objetivos do 
negócio.

•	 sugestão de métricas e indicadores, 
além de assessoramento dos gestores na 
identificação, mitigação, monitoramento 
e supervisão contínua dos riscos com 
reporte de resultados.

•	 assessoramento e acompanhamento do 
processo de implementação de melhorias 
e controles internos, com avaliação dos 
impactos provocados pelas mudanças.

•	 alinhamento das atribuições da área 
com o código de Ética e conduta, assim 
como com os valores, as competências, 
os níveis de autoridade e a responsabili-
dade existentes na estácio.

•	 implementação e atualização de políti-
cas e procedimentos relacionados aos 
controles internos.

liDeRança
o pResideNte pedRo 
thompsoN (que acumula 
a diReção de Relações 
com iNvestidoRes) e 
flávia oliveiRa (geReNte 
de Relações com 
iNvestidoRes)
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ações De compliance g4-so4
como parte das mudanças promovidas no 
seu sistema de governança corporativa, a 
nova área de compliance da estácio pro-
moveu diversas atividades em 2016 com o 
intuito de fortalecer a cultura preventiva no 
que tange ao cumprimento de leis, códigos, 
políticas e regulamentos vigentes. 

Foi reforçada a comunicação, orientando 
que potenciais desvios devem ser infor-
mados por meio do canal de denúncia 
para a devida e ágil apuração interna e, 
quando necessário, serão aplicadas ações 
corretivas pelo comitê de Ética. com 
base nesses mecanismos, a nossa missão 
de educar para transformar e os seus 
princípios de integridade e sustentabilida-
de têm se fortalecido.  

com o suporte de uma consultoria exter-
na de reconhecida expertise no tema de 
compliance, foi realizado um workshop com 
membros da alta administração, além de um 
treinamento presencial destinado às lideran-

ças da companhia, com enfoque nas normas 
relacionadas ao programa de integridade 
corporativa. serviram de base para as ativi-
dades, os conteúdos do código de Ética e 
conduta (recém-revisado) e do código an-
ticorrupção da estácio (recém-oficializado), 
conforme abordagens apresentadas neste 
capítulo.

além disso, em 2016 também foi realizada 
uma grande campanha para todos os cola-
boradores com o intuito de esclarecer possí-
veis dilemas éticos que possam surgir no 
exercício de suas funções. as informações 
foram divulgadas principalmente por meio 
de banners apresentados na intranet, e-mail 
marketing e cartazes.

em 2017 a nova área criada, em conjunto 
com a educare, elaborou dois treinamentos 
mandatórios online (compliance, além de 
código de Ética e código anticorrupção) 
para facilitar a aderência de todos os co-
laboradores ao programa de compliance e 
integridade da estácio. 

total De MeMbRos Do óRGão De GoVeRnança CoMuniCaDos  
e/ou tReinaDos eM pRoCeDiMentos antiCoRRupção

comuNicados tReiNados

coNselho 8 8

total De eMpReGaDos CoMuniCaDos e/ou tReinaDos eM 
pRoCeDiMentos antiCoRRupção

comuNicados tReiNados

diRetoRia 22 18

geRêNcia 301 246

total poR ReGião 323 264

Foram treinados  
todos os oito conselheiros, 
além de 18 diretores  
e 246 gerentes. todos os 
treinamentos foram aplicados 
na região sudeste.
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Paralelamente, estão sendo conduzidos 
treinamentos presenciais de reforço para 
aproximadamente 1.500 colaboradores, 
considerados executores de funções de 
alto risco de compliance.

CóDiGos De ÉtiCa e ConDuta e 
antiCoRRupção
em 2016, o código de Ética e conduta da 
estácio passou por revisão para adequação 
às mudanças estruturais ocorridas ao longo 
do ano, no sistema de governança corpora-
tiva. esse documento orienta sobre o tipo 
de comportamento demandado dos admi-
nistradores, integrantes do conselho Fiscal 
e de todos os colaboradores da estácio, 
diante dos demais públicos estratégicos 
com os quais nos relacionamos (alunos, for-
necedores, prestadores de serviços, agentes 
públicos, acionistas, comunidades e outros).

o código de Ética e conduta foi elaborado 
considerando a cultura e os valores nos 
quais acreditamos e que nos impulsionam a 

construir uma das maiores empresas brasi-
leiras do setor educacional. Para que todos 
os colaboradores tenham conhecimento das 
diretrizes apresentadas pelo código de Ética 
e possam praticá-las nas suas rotinas, algu-
mas ações são desenvolvidas anualmente, 
incluindo ambientação para novos profissio-
nais, além de campanhas de conscientização 
e treinamentos. 

em 2016, a estácio também formalizou o 
código anticorrupção, documento que foi 
divulgado para todos os colaboradores por 
meio dos canais de comunicação internos. 
essa iniciativa tem por objetivo um alinha-
mento da companhia à lei anticorrupção 
12.846/13 e sinaliza com o comprometimento 
de fortalecimento das melhores práticas de 
governança corporativa.

os dois documentos mencionados po-
dem ser acessados integralmente no site 
(www.estacioparticipacoes.com), no menu 
governança corporativa, estatutos e Políticas.

as mudanças internas  
de 2016 se refletiram em 
uma nova revisão do código 
de Ética e conduta.
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instRuMentos De compliance
além dos códigos de Ética e conduta e an-
ticorrupção, que orientam as relações entre 
a instituição e os seus diversos públicos de 
relacionamento, a estácio ainda mantém os 
seguintes instrumentos de compliance:

•	 Canal Confidencial: Por meio desse 
canal de comunicação podem ser 
relatados casos de descumprimento do 
código de Ética e conduta e do código 
anticorrupção e demais regras ou leis. 
Nesse sentido. podem ocorrer práticas 
que buscamos combater, como violações 
de procedimentos, diretrizes, políticas, 
leis ou sistemas; fraudes documentais 
e irregularidades contábeis; assédio; 
corrupção; roubos e furtos; entre outros 
casos que estejam em desacordo com 
os nossos valores e princípios. as 
denúncias podem ser apresentadas 
por colaboradores ou por outros 
stakeholders por telefone 0800 770 
0782 ou no link www.canalconfidencial.
com.br/estacio). Vale ressaltar que 
o canal é operado por uma empresa 
especializada independente que garante 
ao denunciante proteção e sigilo.

•	 Comitê de Ética: sua função é delegar 
as ações corretivas para as denúncias 
recebidas por meio do canal confiden-
cial e nesse sentido exerce um papel 
fundamental no âmbito das práticas de 
compliance da companhia. É formado 
pela alta administração, mas pode acio-
nar uma alçada superior caso a denún-
cia esteja relacionada a algum membro 
desse comitê que exerce algumas fun-
ções estratégicas, dentre as quais: anali-
sar situações não previstas nos códigos 
e definir como proceder; esclarecer 
dúvidas de interpretação das diretri-
zes dos códigos; solicitar investigação 
das denúncias do canal confidencial; 
analisar as investigações demandadas; 
revisar os códigos e atualizá-los sem-
pre que necessário; solicitar o encami-
nhamento de denúncia procedente às 
autoridades competentes.

RelaCionaMento instituCional
a estácio participa da associação Brasi-
leira de Mantenedoras de ensino superior 
(aBMes), da associação Brasileira para o 
desenvolvimento da educação superior 
(aBraes) e da associação Nacional das 
universidades Particulares (aNuP) com 
as quais contribui com a taxa básica. a 
companhia considera estratégica essa 
representatividade institucional, uma vez 
que, por intermédio desses fóruns de diá-
logo e articulação, tem a oportunidade de 
acompanhar as alterações das políticas 
públicas dirigidas ao setor educacional.

além da importante participação nas dis-
cussões sobre as alterações dos decretos, 
portarias e notas técnicas, as associações 
realizam uma assessoria parlamentar em 
defesa dos interesses do setor educacio-
nal. essas instituições também promovem 
encontros, seminários e congressos dos 
quais os colaboradores do grupo estácio 
podem participar. 

também em 2016,  
a estácio formalizou  
o texto de seu código  
anticorrupção.
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GoVeRnança
os Vice-PresideNtes da estácio: da esQuerda Para a direita, aNdrÉa siMões 
(VP de geNte e gestão), alBerto seNNa (VP JurÍdico e coMPliaNce), higiNo 
Viegas (VP de Mercado) e claudia roMaNo (VP de relações iNstitucioNais 
e susteNtaBilidade). ao ceNtro, o PresideNte thoMPsoN. À sua direita, 
leoNardo MoretzsohN (VP de FiNaNças), sÉrgio leite (VP de oPerações), 
hudsoN ruBeM (VP de eNsiNo) e aroldo alVes (VP de ead)

RepResentatiViDaDe Da estáCio g4-16
•	 aBraes: nesta instituição, na qual foi 

responsável pela fundação, a estácio 
é representada pelo presidente Pedro 
thompson e pela Vice-presidente de re-
lações institucionais e sustentabilidade 
cláudia romano.

•	 aNuP: a estácio é representada por ane 
oliveira, como membro do conselho.

•	 aBMes: a estácio é representada nos 
eventos por ane oliveira, robson Melo, 
ronaldo Mota e integrantes da VP 
acadêmica.

•	 cruB (conselho de reitores das univer-
sidades Brasileiras): a estácio é repre-
sentada pelo reitor ronaldo Mota.

•	 iNeP (instituto Nacional de estudos e 
Pesquisas educacionais anísio teixeira): 
o reitor ronaldo Mota também represen-
ta a estácio no comitê de indicadores de 
Qualidade do ensino superior do iNeP.

•	 aBrasca (associação Brasileira das 
companhias abertas): a estácio não tem 
assento no conselho de governança.

a estácio é signatária somente do Pacto pelo 
esporte, cujo principal objetivo é contribuir 
para uma mudança na forma de patrocínio 
do esporte brasileiro. esse compromisso visa, 
ainda, à promoção da boa governança, da 
gestão profissional e da transparência das 
entidades esportivas. g4-15
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são tRês  
os Níveis de capacitação: 
gestão e lideRaNça, docêNcia 
e fuNcioNal
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pRoGRaMas 
de treinamento,  
capacitação e educação foram 
executados em 2016

13

dimeNsão social 

LiderAnçA, 
ensino e 

cAPAcitAção
o investimento permanente  
no desenvolvimento de todo  
o público interno é uma das 

marcas da estácio

Norteada por três linhas de atuação: escola 
de gestão e liderança, escola de docência 
e escola Funcional, conforme apresentado 
a seguir, a educare (universidade corpora-
tiva estácio) é a responsável pelo desenvol-
vimento de todos os nossos profissionais. 
têm enfoques em ações de capacitação 
contínuas, na valorização de talentos e no 
aprimoramento de competências.

Gestão e liDeRança g4-la10

pRoGRaMa públiCo-alVo

pRogRama de educação executiva diretores executivos e presidente

deseNvolvimeNto de  
lideRaNças pRogRama de 
deseNvolvimeNto em gestão
(pdg) 

diretores e gerentes corporativos, diretores regionais 
e diretores de núcleo, gerentes regionais e gerentes de 
unidade. gerentes de operações funcionais, gerente 
comercial, gerente administrativo-financeiro e gerente 
acadêmico de núcleo; coordenadores de relacionamento,  
coordenadores corporativos e coordenadores 
pedagógicos

gestão de Negócios em iNstituição 
de eNsiNo supeRioR (ies) por indicação e processo seletivo

pRogRama cooRdeNadoR gestoR coordenadores de curso

pRogRama pRimeiRa gestão colaboradores que assumiram a gestão de  
equipes pela primeira vez
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em 2016, mantivemos todos os programas 
de formação e desenvolvimento profis-
sional já consolidados: Programa trainee, 
Portfólio, Programa de incentivo à Quali-
ficação docente (PiQ), Programa coorde-
nador gestor, Programa de segurança do 
trabalho e Primeira gestão. Vale ressaltar 
que também foram lançados dois novos 
programas pela educare.

•	 nova matriz de Atendimento: Focado na 
capacitação dos colaboradores para a 
prestação de atendimento de excelência 
ao cliente; bem como na valorização do 
autoconhecimento com o intuito de lidar 
com a complexidade que envolve as 
relações humanas.

•	 Capacitação dos Analistas do  
Corporativo: tem como principal obje-
tivo o aprimoramento do desempenho 
dos nossos colaboradores de forma a 
promover o desenvolvimento de compe-
tências e habilidades comportamentais 
mais aderentes à nossa cultura. Práticas 
de capacitação: 66% dos nossos cola-
boradores (administrativos e docentes) 
participaram de pelo menos uma capaci-
tação na educare, em 2016. ao longo do 
ano foram realizados 44.036 cursos.

DoCênCia

pRoGRaMa públiCo-alVo

piq*–foRmação coNtiNuada

docentes
piq –méRito

piq –fóRum

piq –RemuNeRaçãovaRiável

*Programa de incentivo à Qualificação docente

FunCional

pRoGRaMa públiCo-alVo

qualificação No ateNdimeNto em ies atendimento das unidades (secretaria, sala  
de matrícula e sala de Negociação)

pRogRama de atualiZação de aNalista todos os analistas

foRça de veNdas agentes e consultores comerciais

pRogRama tRaiNee trainees

pRoGRaMa De inCentiVo à 
qualiFiCação DoCente (piq)
investimos continuamente em treinamen-
tos e outras ações de aprimoramento dos 
nossos professores. Para o êxito desse 
direcionamento corporativo contamos com 
o Programa de incentivo à Qualificação 
docente (PiQ) que atua a partir de quatro 
modalidades. 

•	 piQ Formação Continuada: em 2016, 
ofertamos cursos que atraíram 4.794 do-
centes de todas as regiões do país para 
participarem de processos de capacita-
ção online destinados ao aprimoramento 
acadêmico. 

•	 piQ mérito: tem como objetivo central 
a valorização da produção docente. 
abrange as seguintes ações: concurso 
Nacional de Produção científica, Pro-
jetos de extensão e ensaio, além do 
docente destaque. em 2016, foram pre-
miados 50 professores. Nos últimos nove 
anos, 450 professores já receberam esse 
reconhecimento. 

•	 piQ remuneração: o PiQ remuneração 
é a cultura da meritocracia aplicada ao 
corpo docente da estácio, identificando 
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e reconhecendo os professores que mais 
se destacam nas suas atividades. a re-
muneração Variável docente contempla 
25% do grupo de professores mais bem 
avaliados pelo seu desempenho.

•	 Fórum Anual docente: considerado o 
maior fórum para professores no Brasil. 
Não foi possível a realização da edição 
de 2016, mas promovemos a de 2017, 
nos dias 2 e 3 de junho, para debate do 
tema “o Papel do educador na Qua-
lidade da Formação do aluno”, com 
5.200 inscritos. dividido pela primeira 
vez entre nacional e regional, o evento 
teve a programação coletiva transmitida 
ao vivo. Produzido em 36 localidades, 
o formato permitiu o maior número de 
professores e grupos de trabalho nos 
oito anos do encontro.

em 2016, um total de 120 bolsas externas 
ativas e de 17 bolsas internas ativas foi 
contemplado no Programa de Bolsas de 
Mestrado e doutorado. além disso, 145 do-
centes receberam subsídios para a partici-
pação em eventos científicos, dos quais, 91 
internacionais e 54 nacionais. 

ReCiClaGeM ContÍnua
há uma preocupação constante da educa-
re em oferecer cursos que apresentem as 
principais inovações ocorridas no mercado 
de trabalho, de forma a manter os quadros 
de administrativos e docentes da estácio 
sempre atualizados. exemplos nesse sentido 
são as capacitações oferecidas para as áreas 
de tecnologia da informação (ti), tendo em 
vista a permanente evolução dos softwares.

também têm destaque as capacitações das 
equipes técnicas dos laboratórios de cursos, 
uma vez que recebem sofisticados equipa-
mentos. Nessas modalidades se enquadram 
o Programa clic (conhecendo os labora-
tórios integrados dos cursos) e o Programa 
de inclusão digital que é destinado aos 
docentes que pretendem desenvolver com-

petências voltadas à inserção de recursos 
tecnológicos aplicados à educação.

Vale ressaltar que, todos os colaborado-
res administrativos têm a possibilidade de 
realizar cursos para o desenvolvimento de 
habilidades e competências específicas 
em instituições externas, no caso de não 
haver possibilidade de desenvolvimento de 
capacitações internas ou necessidade de 
atualização com mercado. Para tanto, há um 
processo de solicitação junto à educare. 

como metas traçadas para 2017, se destacam 
a implantação de novo Portfólio de cur-
sos, até agosto; atingir 82% adesão e 98,7% 
satisfação da primeira fase do Pdg, além de 
25% adesão e 90% satisfação na Matriz de 
capacitação dos coordenadores de curso 
(eNade); implantar o calendário de cursos 
da escola de docência; atingir 85% adesão 
e 80% satisfação na Matriz de capacitação 
do Programa Força de Vendas; assim como 
reformular o cardápio de cursos da educare.

insCRitos  
na edição 2016 do  
Fórum anual docente  

5.200

a educare - universidade 
corporativa estácio -  
organiza as iniciativas  
internas de qualificação.
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pRoGRaMa De exCelênCia  
eM Gestão – peG
em 2016, passamos pelo quarto ciclo de 
avaliações do Peg, reconhecendo e pre-
miando as unidades que alcançaram o 
melhor desempenho no contexto dessa 
estratégia que permite que as unidades se 
avaliem em relação ao padrão de referência 
desejado nos pilares administrativo Finan-
ceiro, comercial, atendimento, acadêmico 
e gente e gestão.

em 2016, foi criado o Índice de adesão 
à gestão (iag) que avalia a aplicação do 
sistema de gestão estácio considerando 

em 2016, investimos mais 
de r$ 2,5 milhões na 
capacitação de profissionais 
administrativos e docentes.

algumas faixas de gestores. No primeiro 
ciclo de medição a companhia atingiu o 
score médio de 75,7.

Vale ressaltar, ainda, que a companhia 
conta com um sistema online interno de 
gestão da Padronização (sgP) no qual 
estão reunidas informações sobre todos os 
documentos Normativos da estácio.  
a transparência nos processos, nas polí-
ticas e nas diretrizes institucionais, bem 
como a facilidade de acesso, são fatores 
que auxiliam na execução de tarefas, esti-
mulam o aprendizado e contribuem para a 
garantia da qualidade.

noVos lÍDeRes  
paRticipaNtes do pRogRama 
de deseNvolvimeNto em 
gestão (pdg) em 2016

MÉDia De HoRas De tReinaMento* g4-la9

aNo* ColaboRaDoRes HoRas HoRas poR 
ColaboRaDoR

2014 10.792 144.193 13,4

2015 14.278 362.813 25,4

2016 15.713 368.865 23,5

*o sistema de controle da estácio não contava com parâmetro para a gestão  
desse tipo de informação por gênero e categoria funcional. por isso, o indicador é apre-
sentado de forma consolidada.
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gestão de Pessoas

a estácio encerrou o ano de 2016 com 
15.713 colaboradores, número superior a 
2015, quando o total era de 14.278. esses 
profissionais atuaram em unidades presen-
tes em 23 estados do Brasil.

o nosso perfil de colaboradores se destaca 
pelo equilíbrio de gênero, sendo formado 
por 46% de mulheres e 54% de homens. 

2014 2015 2016

homeNs mulheRes homeNs mulheRes homeNs mulheRes

conselho 13 1 13 3 8 0

diretoria 10 0 21 3 22 3

gerência 187 112 184 110 179 122

chefia/coordenação 82 125 78 181 73 185

técnica/supervisão 63 77 76 86 67 91

administrativo 1354 2089 1517 2328 1499 2397

operacional 735 158 767 178 826 208

trainees 7 4 7 5 7 4

terceiros 5240 8206 9511

aprendizes 47 161 50 135 52 138

estagiários 94 233 93 237 90 231

Total por gênero 2592 2960 2806 3266 2823 3379

ToTAl 10792 14278 15713

2014 2015 2016

homeNs mulheRes homeNs mulheRes homeNs mulheRes

colaboradores abrangidos 
por act/cct 2485 2726 2700 3026 2725 3148

percentual cobertos por 
act/cct 96% 92% 96% 93% 97% 93%

núMeRo De eMpReGaDos (ColaboRaDoRes) poR nÍVel FunCional g4-10

núMeRo De eMpReGaDos (ColaboRaDoRes) abRanGiDos poR aCt/CCt

ColaboRaDoRes  
trabalhavam na estácio  
ao fim de 2016 

15.713
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2014 2015 2016

Homens mulHeres Homens mulHeres Homens mulHeres

Tempo determinado 185 424 181 422 173 396

Tempo indeterminado 2407 2536 2625 2844 2650 2983

Total por gênero 2592 2960 2806 3266 2823 3379

TOTAL 5552 6.072 6202

2014 2015 2016

Homens mulHeres Homens mulHeres Homens mulHeres

Jornada integral 2592 2960 2.806 3.266 2823 3379

meio período 0 0 0 0 0 0

Total por gênero 2592 2960 2806 3266 2823 3379

TOTAL 5552 6.072 6202

2014 2015 2016

Homens mulHeres Homens mulHeres Homens mulHeres

região sul 49 89 51 89 58 83

região sudeste 1903 2014 1.990 2.186 1.918 2.122

região Centro-oeste 90 116 80 126 93 141

região nordeste 423 589 465 618 496 736

região norte 127 152 220 247 258 297

Total por gênero 2592 2960 2806 3.266 2823 3.379

Total 5552 6072 6202

Número de empregados (colaboradores) 
por tipo de coNtrato de trabalho

Número de empregados (colaboradores) por tipo de emprego

Número de empregados (colaboradores) por região

O número total de 
colaboradores aumentou 
pouco mais de 10% na 
comparação com 2015.
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2014 2015 2016

homeNs mulheRes homeNs mulheRes homeNs mulheRes

total de empregados 
(colaboradores) 2.592 2.960 2.806 3.266 2.823 3.379

empregados contratados 
(terceiros) 5.240 8.206 9.511

Força total de trabalho 10.792 14.278 15.713

2014 2015 2016

Região sul 127 272 319

Região sudeste 3.156 4.616 4.859

Região centro-oeste 120 170 253

Região Nordeste 1.659 2.591 3.452

Região Norte 178 557 628

Total 5.240 8.206 9.511

FoRça De tRabalHo/total De eMpReGaDos

núMeRo De eMpReGaDos ContRataDos 
(teRCeiRos) poR ReGião

em termos de faixa etária, a média geral da 
nossa força de trabalho é de 41 anos (in-
cluindo pessoal administrativo, de apoio e 
docentes). a distribuição (incluindo docen-
tes) é dividida em: 

Do total  
de colaboradores tem  
entre 25 e 45 anos  
de idade

69%
38%

3%

18%

10%

31%

eNtre 25 e 35 aNos

aciMa de 60 aNos

eNtre 45 e 60 aNos

aBaixo de 25 aNos

eNtre 35 e 45 aNos
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ReMuneRação VaRiáVel 
a estácio conta com mais de 580 gesto-
res com metas específicas baseadas em 
indicadores financeiros e não financeiros. 
atualmente, 100% dos colaboradores ad-
ministrativos (com exceção de estagiários, 
menores aprendizes e terceiros) são elegí-
veis a programas de remuneração Variável, 

peRCentual De eMpReGaDos que ReCebeM ReGulaRMente análises  
De DeseMpenHo e De DesenVolViMento De CaRReiRa g4-la11

de acordo com o desempenho da área e os 
resultados de toda a companhia. 

também estão disponíveis os programas de 
remuneração específicos para os coordena-
dores de cursos e professores. atualmente, 
a estácio possui 80 executivos inseridos no 
Plano de opções de ações. 

2014 2015 2016

categoRia fuNcioNal/gêNeRo
total de 

colaboRadoRes 
(g4-10)

total de 
colaboRadoRes  
que RecebeRam 

aNálise  
de desempeNho

%
total de 

colaboRadoRes 
(g4-10)

total de 
colaboRadoRes que 

RecebeRam aNálise de 
desempeNho

%
total de 

colaboRadoRes 
(g4-10)

total de 
colaboRadoRes que 

RecebeRam aNálise de 
desempeNho

%

ConSElho 14   16   8

homeNs 13 13 100% 13 13 100% 8 0  0%

mulheRes 1 1 100% 3 3 100% 0 0  0%

dirEToriA 10   24 25

homeNs 10 10 100% 21 21 100% 22 22 100%

mulheRes 0 0 0% 3 3 100% 3 3 100%

gErênCiA 299 294   301  

homeNs 187 187 100% 184 184 100% 179 3 2%

mulheRes 112 112 100% 110 11 10% 122 7 6%

ChEFiA/CoordEnAção 207   259   258  

homeNs 82 82 100% 78 78 100% 73 0  0%

mulheRes 125 125 100% 181 181 100% 185 0  0%

TÉCniCA/SupErviSão 140   162   158  

homeNs 63 63 100% 76 76 100% 67 0  0%

mulheRes 77 77 100% 86 86 100% 91 0  0%

AdminiSTrATivo 3443   3845   3896  

homeNs 1354 354 26% 517 200 39% 1499 0  0%

mulheRes 2089 554 27% 2328 628 27% 2397 0  0%

opErACionAl 893   945   1034  

homeNs 735 735 100% 767 767 100% 826  0 0%

mulheRes 158 158 100% 178 178 100% 208 0  0%

TrAinEES 11   12   11  

homeNs 7 7 100% 7 7 100% 7 0  0%

mulheRes 4 4 100% 5 5 100% 4 0  0%
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2014 2015 2016

categoRia fuNcioNal/gêNeRo
total de 

colaboRadoRes 
(g4-10)

total de 
colaboRadoRes  
que RecebeRam 

aNálise  
de desempeNho

%
total de 

colaboRadoRes 
(g4-10)

total de 
colaboRadoRes que 

RecebeRam aNálise de 
desempeNho

%
total de 

colaboRadoRes 
(g4-10)

total de 
colaboRadoRes que 

RecebeRam aNálise de 
desempeNho

%

ConSElho 14   16   8

homeNs 13 13 100% 13 13 100% 8 0  0%

mulheRes 1 1 100% 3 3 100% 0 0  0%

dirEToriA 10   24 25

homeNs 10 10 100% 21 21 100% 22 22 100%

mulheRes 0 0 0% 3 3 100% 3 3 100%

gErênCiA 299 294   301  

homeNs 187 187 100% 184 184 100% 179 3 2%

mulheRes 112 112 100% 110 11 10% 122 7 6%

ChEFiA/CoordEnAção 207   259   258  

homeNs 82 82 100% 78 78 100% 73 0  0%

mulheRes 125 125 100% 181 181 100% 185 0  0%

TÉCniCA/SupErviSão 140   162   158  

homeNs 63 63 100% 76 76 100% 67 0  0%

mulheRes 77 77 100% 86 86 100% 91 0  0%

AdminiSTrATivo 3443   3845   3896  

homeNs 1354 354 26% 517 200 39% 1499 0  0%

mulheRes 2089 554 27% 2328 628 27% 2397 0  0%

opErACionAl 893   945   1034  

homeNs 735 735 100% 767 767 100% 826  0 0%

mulheRes 158 158 100% 178 178 100% 208 0  0%

TrAinEES 11   12   11  

homeNs 7 7 100% 7 7 100% 7 0  0%

mulheRes 4 4 100% 5 5 100% 4 0  0%
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análise De DeseMpenHo g4-la11
em 2016, a avaliação de desempenho foi 
desenvolvida com base na Matriz Nine Box, 
uma ferramenta amplamente aplicada nas 
organizações, com critérios e métricas sim-
ples para refletir o desempenho e potencial 
dos líderes. 

as questões trabalhadas na avaliação 
geradora do Nine Box são balizadas pelos 
valores, atitudes e competências gerenciais, 
de acordo com a cultura da estácio.

o Modelo de competências, apresentado 
ao lado, ilustra alguns critérios utilizados 
nesse tipo de análise.

peRCentual De eMpReGaDos que ReCebeM ReGulaRMente análises  
De DeseMpenHo e De DesenVolViMento De CaRReiRa g4-la11

nine box 
classiFicação

DeseMpenHo
cumprimento dos objetivos

p
o

te
n

C
ia

l
M

o
d

el
o
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e 

co
m

p
et

ên
ci

as

abaixo do espeRado espeRado acima do espeRado

b
a

ix
o

m
é

d
io

a
lt

o DIAMANTE  
BRUTO

questionável

insuficiente

FORTE  
DESEMPENHO

mantenedor FORTE  
DESEMPENHO
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2014 2015 2016

categoRia fuNcioNal/gêNeRo
total de 

colaboRadoRes 
(g4-10)

total de 
colaboRadoRes  
que RecebeRam 

aNálise  
de desempeNho

%
total de 

colaboRadoRes 
(g4-10)

total de 
colaboRadoRes que 

RecebeRam aNálise de 
desempeNho

%
total de 

colaboRadoRes 
(g4-10)

total de 
colaboRadoRes que 

RecebeRam aNálise de 
desempeNho

%

AprEndiZES 208   185   190 0  0%

homeNs 47 47 100% 50 50 100% 52 0  0%

mulheRes 161 161 100% 135 135 100% 138 0  0%

ESTAgiárioS 327   330   0% 321 0  0%

homeNs 94 94 100% 93 93 100% 90 0  0%

mulheRes 233 233 100% 237 237 100% 231 0  0%

total 10.792   14.278   15.713  

homEnS 7832 1592 20% 11012 1489 14% 12334 0  0%

mulhErES 2960 1425 48% 3266 1467 45% 3379 0  0%
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2014 2015 2016

categoRia fuNcioNal/gêNeRo
total de 

colaboRadoRes 
(g4-10)

total de 
colaboRadoRes  
que RecebeRam 

aNálise  
de desempeNho

%
total de 

colaboRadoRes 
(g4-10)

total de 
colaboRadoRes que 

RecebeRam aNálise de 
desempeNho

%
total de 

colaboRadoRes 
(g4-10)

total de 
colaboRadoRes que 

RecebeRam aNálise de 
desempeNho

%

AprEndiZES 208   185   190 0  0%

homeNs 47 47 100% 50 50 100% 52 0  0%

mulheRes 161 161 100% 135 135 100% 138 0  0%

ESTAgiárioS 327   330   0% 321 0  0%

homeNs 94 94 100% 93 93 100% 90 0  0%

mulheRes 233 233 100% 237 237 100% 231 0  0%

total 10.792   14.278   15.713  

homEnS 7832 1592 20% 11012 1489 14% 12334 0  0%

mulhErES 2960 1425 48% 3266 1467 45% 3379 0  0%

2014 2015 2016

númEro dE dESligAmEnToS por gênEro

masculiNo 1.395 1.549 1.710

femiNiNo 1.659 1.709 1.966

númEro dE dESligAmEnToS por FAixA ETáriA

abaixo de 30 aNos 974 1.035 1.163

eNtRe 31 e 50 aNos 1.611 1.706 1.860

acima de 50 aNos 469 517 653

númEro dE dESligAmEnToS por rEgião

Região sul 114 146 113

Região sudeste 1.799 1.952 2.381

Região ceNtRo-oeste 148 150 92

Região NoRdeste 656 657 734

Região NoRte 337 353 356

ContRole De RotatiViDaDe g4-la1
alcançamos uma redução no percentual 
da taxa de turnover (rotatividade) em 
2016, em relação ao ano anterior. temos 
atuado fortemente, com controle mensal 
desse índice.
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2014 2015 2016

TAxA dE roTATividAdE por gênEro (%)

masculiNo 13,17% 8,62% 7,42%

femiNiNo 15,17% 10,04% 9,17%

TAxA dE roTATividAdE por FAixA ETáriA (%)

abaixo de 30 aNos 9,43% 6,87% 6,61%

eNtRe 30 e 50 aNos 14,44% 9,45% 7,89%

acima de 50 aNos 4,47% 2,35% 2,08%

TAxA dE roTATividAdE por rEgião (%)

Região sul 11,83% 13,15% 14,15%

Região sudeste 7,81% 8,90% 8,97%

Região ceNtRo-oeste 19,95% 18,71% 15,88%

Região NoRdeste 14,69% 11,60% 10,96%

Região NoRte 13,38% 11,49% 14,15%

númEro dE ConTrATAção por gênEro

masculiNo 2.574 1.391 1.012

femiNiNo 2.910 1.716 1.398

númEro dE ConTrATAção por FAixA ETáriA

abaixo de 30 aNos 1.866 1.309 1.264

eNtRe 31 e 50 aNos 2.740 1.515 1.036

acima de 50 aNos 878 283 110

númEro dE ConTrATAção por rEgião

Região sul 125 119 99

Região sudeste 3.619 1.663 1.277

Região ceNtRo-oeste 191 158 154

Região NoRdeste 1.119 758 631

Região NoRte 430 409 249
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2014 2015 2016

TAxA dE novAS ConTrATAçõES por gênEro (%)

masculiNo 17,09% 8,16% 5,52%

femiNiNo 19,32% 10,06% 7,62%

TAxA dE novAS ConTrATAçõES por FAixA ETáriA (%)

abaixo de 30 aNos 12,39% 7,68% 6,89%

eNtRe 30 e 50 aNos 18,19% 8,89% 5,65%

acima de 50 aNos 5,83% 1,66% 0,60%

TAxA dE novAS ConTrATAçõES por rEgião (%)

Região sul 0,83% 0,70% 0,54%

Região sudeste 24,03% 9,75% 6,96%

Região ceNtRo-oeste 1,27% 0,93% 0,84%

Região NoRdeste 7,43% 4,45% 3,44%

Região NoRte 2,85% 2,40% 1,36%

houve, em 2016, uma  
redução na rotatividade 
dos colaboradores em  
relação a 2015.

Retenção  
doceNtes do cuRso de 
odoNtologia (RJ): coNtRole 
do turnover também 
abRaNge pRofessoRes
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lidErAnçA

CulTurA E vAlorES

EngAjAmEnTo

ComuniCAção

pesquisa De CliMa
em 2016, a estácio passou por grandes 
mudanças em um curto espaço de tempo. 
Nesse contexto, uma forte preocupação da 
atual administração foi a manutenção do 
clima organizacional, capaz de favorecer o 
processo de produtividade e o melhor nível 
de interlocução entre os colaboradores. 

assim, buscamos medir, em 2017, as condi-
ções de clima organizacional, dando pros-

seguimento a uma trajetória que já vem se 
consolidando internamente nesse sentido. 
os resultados foram animadores e sinalizam 
com os acertos das nossas estratégias de 
gestão de pessoas. com base na participa-
ção de mais de 10 mil respondentes (73% 
dos colaboradores) foi registrado um nível 
de 74% de satisfação total, considerado um 
índice expressivo. a pesquisa foi conduzida 
pela consultoria externa haygroup, especia-
lizada em projetos de recursos humanos.

pesquisa De CliMa oRGanizaCional 2016 
– ResultaDos

mÉdiA gErAl

2014

73%

64%

76%

75%

76%

64%

79%

72%

74%

69%

77%

71%

77%

69%

80%

74%

75%

67%

77%

77%

78%

67%

80%

75%

20162015

SuporTE orgAniZACionAl

2014 20162015

2014 20162015

2014 20162015

TrEinAmEnTo E dESEnvolvimEnTo

2014 20162015

rEConhECimEnTo E inCEnTivoS

2014 20162015

2014 20162015

2014 20162015
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o crescente resultado das condições fa-
voráveis de clima organizacional também 
pode ser percebido por meio da análise do 
tempo de permanência dos colaboradores 
na companhia, que alcançou a média geral 
(incluindo docentes) de seis anos em 2016. 

a distribuição dos colaboradores por  
tempo de permanência é a seguinte: 

23%

1%

53%

de 5 a 10 aNos

7%
de 15 a 20 aNos

aciMa de 20 aNos

16%
de 10 a 15 aNos

aBaixo de 5 aNos

ResponDentes  
participaram da pesquisa  
de clima em 2017

10 mil

aCiDentes De tRabalHo* 
em 2016 foram registrados 20 acidentes  
de trabalho que resultaram em 2.345 dias 
de afastamento, conforme sistematizado 
na tabela a seguir, por região de atuação 
da estácio.

rEgião númEro dE 
ACidEnTES

diAS dE 
AFASTAmEnTo

ceNtRo sul 3 130

NoRdeste 8 1.283

NoRte 4 443

uNesa 5 489

*Não é possível mensurar os acidentes típicos, 
acidentes de trajeto, além de óbitos relacionados ao 
trabalho e doenças.

o tempo médio de  
permanência dos  
colaboradores subiu para 
seis anos em 2016. 
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RespoNsabilidade social coRpoRativa 

PiLAres PArA 
mudAr o mundo

os progressos registrados  
em 2016 nos projetos de educação, 

esporte, cultura e cidadania da estácio

100%

as ações de responsabilidade social 
corporativa da estácio, orientadas pelo 
Programa educar para transformar, estão 
ancoradas em quatro pilares: estácio no es-
porte, estácio na escola, estácio cidadania 
e estácio cultural. essas são as bases estru-
turantes das contribuições da companhia 
para o desenvolvimento social do Brasil.

a Vice-presidência de relações institucio-
nais e sustentabilidade é a responsável pela 
gestão do Programa educar para transfor-
mar, cujo processo de implementação evi-
dencia as interfaces entre os quatro pilares 
e nos inspira a seguir esse movimento de 
mobilização dos nossos alunos, docentes, 
colaboradores administrativos e outros 
atores da sociedade civil com os quais nos 
relacionamos.  

No sentido de disseminar informações sobre 
as nossas melhores práticas corporativas as-
sociadas ao Programa educar para transfor-
mar, sintetizamos, neste capítulo, algumas 
experiências bem-sucedidas desenvolvidas 
pela companhia. além de evidenciarem os 
impactos positivos gerados nas localidades 
onde atuamos, essas iniciativas também 
sinalizam a importância do fortalecimento 
das ações realizadas em redes de parceria 
e cooperação. acreditamos que é dessa 
forma que avançamos, continuamente, rumo 
à internalização do conceito de sustentabi-
lidade no nosso cotidiano e, assim, também 
contagiamos os interlocutores com os quais 
dialogamos e nos relacionamos. 

enGaJaMento e DesenVolViMento 
loCal g4-so1
em 100% das regionais da estácio foram 
implementados programas de engajamento 
da comunidade, de avaliação de impactos e 
de desenvolvimento local (conforme tabela 
na página 46). as diretorias regionais, 
Núcleos e unidades de todo o Brasil têm 
a responsabilidade de identificar oportuni-
dades, além de desenvolver e gerir ações e 
projetos de responsabilidade social corpo-
rativa, alinhados ao Programa educar para 
transformar e ao posicionamento de marca. 

adicionalmente, as unidades têm autono-
mia para desenvolver e realizar atividades 
locais, adequadas ao perfil das comuni-
dades no entorno, além de implementar e 
adaptar à realidade local as ações promo-
vidas pela área corporativa de Parcerias 
e sustentabilidade. Neste capítulo desta-
camos iniciativas com esse perfil, como o 
projeto Boas-vindas (trote solidário), dia e 
Nacional e semana de sustentabilidade e 
responsabilidade social.

Das ReGionais  
da estácio mantiveram  
programas de engajamento  
social em 2016 
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ColaboRaDoRes  
e alunos enVolViDos

beneFiCiaDos

236.514 340.449

em paralelo, as unidades desenvolvem inú-
meras ações sociais e projetos de extensão, 
de acordo com os cursos que oferecem. 
Muitos possuem a obrigatoriedade de 
desenvolver atividades práticas como parte 
do currículo, supervisionadas pelos profes-
sores. são exemplos nesse sentido: direito 
(Núcleo de Práticas Jurídicas, com atendi-
mento à comunidade); Psicologia e licen-
ciaturas (atendimentos e estágios); além de 

2014 2015 2016

total de opeRações da empResa 4 4 4

total de opeRações da empResa que implemeNtaRam 
pRogRamas de eNgaJameNto da comuNidade, de avaliação  
de impactos e de deseNvolvimeNto local

4 4 4

peRceNtual de opeRações da empResa que implemeNtaRam 
pRogRamas de eNgaJameNto da comuNidade, de avaliação de 
impactos e de deseNvolvimeNto local

100% 100% 100%

contabilidade (promove iniciativas de edu-
cação financeira e apoio no preenchimento 
da declaração de imposto de renda). 

as unidades da estácio também são pro-
curadas, diretamente, por diversas institui-
ções, com o objetivo de prestar serviços 
por intermédio de cursos como Nutrição, 
enfermagem, educação Física, Fisioterapia, 
Medicina, entre outros.

opeRações que iMpleMentaRaM pRoGRaMas De 
enGaJaMento Da CoMuniDaDe, De aValiação De iMpaCtos 
e De DesenVolViMento loCal g4-so1

iMpaCtos De pRoJetos soCiais 2016

alunos e ColaboRaDoRes DiRetaMente enVolViDos eM 
pRoJetos soCiais ano a ano eM Milhares

2012 20162013 2014 2015

68 85

156

220
236,5
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além disso, a estácio impacta indiretamen-
te a economia nas localidades onde mais 
de 90 unidades estão presentes, reunindo 
mais de 500 mil alunos, que estimulam 
a geração de renda de prestadores de 
serviços e fornecedores locais (sobretudo 
do setor de alimentação). Por outro lado, 
a companhia também gera mais de 15 mil 
empregos em escala nacional. g4-ec8

estáCio no espoRte
este pilar das nossas práticas de respon-
sabilidade social corporativa expressa am-
plamente a nossa visão sobre a importância 
do esporte como complemento ao proces-
so educativo e à formação de cidadania. 
Nesse sentido, investimos, continuamente, 
em ações e projetos sociais capazes de in-
tegrar esporte e educação com o propósito 
de promover transformações individuais e 
coletivas de longo prazo. 

em 2016, além das inúmeras atividades que 
desenvolvemos com esse enfoque, apoia-
mos os Jogos olímpicos rio 2016, uma 
experiência exitosa que também deixou 
como grande legado o reconhecimento 
da relevância do tripé esporte, educação e 
cidadania. 

rio 2016 g4-ec8
a estácio foi a primeira instituição de ensi-
no superior privado a patrocinar uma olim-
píada e viveu uma experiência inovadora 
como provedora dos serviços de seleção e 
capacitação dos 140 mil voluntários, além 
de seis mil colaboradores que atuaram nos 
Jogos olímpicos e Paralímpicos rio 2016. 
os resultados positivos também envolve-
ram a participação de alguns atletas-alunos 
do time estácio nesse grande evento, 
quando conquistamos ampla visibilidade na 
mídia, refletindo, nessas ocasiões, a coerên-
cia da nossa plataforma de responsabilida-
de social que tem o esporte como elemen-
to de integração social.

TimE ESTáCio
o time estácio, uma seleção formada por 
atletas de diversas modalidades apoiados 
pela companhia e que estudam na estácio, 
foi lançado em março de 2016, em even-
to que reuniu 300 convidados, incluindo 
personalidades reconhecidas no cenário 
esportivo brasileiro. Na ocasião, o tenista 
guga Kuerten, embaixador da estácio, des-
tacou a importância do apoio da institui-
ção a diversos atletas e a sua vinculação à 
formação educacional. 

Foram homenageados no evento alguns 
atletas de renome nacional como a ex-
-jogadora de vôlei de praia sandra Pires, 
que se formou em educação Física; além 
do tenista Marcelo demoliner, graduado em 
administração; ambos pela estácio.

ATlETAS univErSiTárioS 
Mais de 300 esportistas são apoiados pela 
estácio com bolsas de estudo nas modalida-
des presencial e a distância. Nesse contin-
gente temos atletas como a ginasta danielle 
hypólito; a atual líder do ranking mundial de 
long board chloé calmon; além da judoca 
Bárcara chianca timo, entre outros.

RaFaela silVa  
Judoca gaNhou Nosso 
pRimeiRo ouRo olímpico  
Na Rio 2016

VoluntáRios  
capacitados para trabalhar  
na rio 2016

140 mil
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pArCEriAS
somos parceiros de instituições ligadas ao 
esporte como o comitê olímpico Brasilei-
ro (coB), o instituto olímpico Brasileiro 
(ioB) e o comitê Paralímpico Brasileiro 
(cPB), além das confederações Brasileiras 
de Vôlei, tênis, tênis de Mesa, Basketball 
e desportos aquáticos. da mesma forma, 
apoiamos oNgs com projetos sociais que 
mesclam práticas de esporte e educação, 
como os institutos Kinder, Fernanda Keller, 
Futuro Bom, guga Kuerten e reação. Pa-
trocinamos, também, a equipe de basquete 
do Flamengo, tetracampeã da NBB (Novo 
Basquete Brasil).

projEToS inCEnTivAdoS
os patrocínios de projetos pela lei Federal 
de incentivo ao esporte também fazem 
parte desse importante pilar da estácio. 
como exemplos, nesse sentido, se desta-
cam o rio open de tênis, o rio BikeFest 
e o Programa de Formação e desenvol-
vimento de atletas do Minas clube. em 
ações como a Maratona do rio, buscamos, 
ainda, agregar o envolvimento de alunos e 
docentes nas atividades. outro dos proje-
tos, o centro unificado de identificação e 
desenvolvimento de atletas de rendimen-
to (cuidar), passou a ter melhores ferra-
mentas para o desenvolvimento das suas 
atividades de avaliação, condicionamento 
e aprimoramento de performance técnica 
dos atletas. Vinculado ao clube de regatas 
Flamengo, o cuidar foi fortalecido em 2016 
com a implementação de um núcleo de 
ciência do esporte. 

estáCio na esCola
investimos, continuamente, em ações 
educacionais que possam contribuir não 
somente para a geração de experiências 
para os nossos alunos e docentes, mas 
também para o desenvolvimento da edu-
cação das comunidades onde atuamos. 
Nesse sentido, mobilizamos estudantes 
e professores dos segmentos de ensino 
médio e fundamental, com ênfase na rede 
pública, para a realização de diversas 
iniciativas conjuntas. Para alcançar esse 
esforço de mobilização e de transforma-
ção social por meio de práticas educativas, 
precisamos dialogar, permanentemente, 
com representantes da gestão pública e 
com profissionais das escolas, entre outros 
segmentos sociais com os quais compar-

a estácio apoia  
mais de 300 atletas com 
bolsas de estudo para seus 
cursos.

tilhamos valores e ideais. exemplos desses 
esforços são sinteticamente apresentados 
neste capítulo. 

prêmio TErriTórioS EduCATivoS
reconhecer e fortalecer experiências pe-
dagógicas que explorem as oportunidades 
educativas do território onde a escola está 
inserida, integrando os saberes escolares e 
comunitários, é um dos principais objetivos 
do Prêmio territórios educativos. conside-
ramos exemplar e patrocinamos essa inicia-
tiva do instituto tomie ohtake, em parceria 
com a secretaria Municipal de educação 
de são Paulo, por meio da lei Federal de 
incentivo à cultura. depois do sucesso da 
primeira edição, em 2016, lançamos em 
maio de 2017, o ii Prêmio.
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moSTrA dE liCEnCiATurAS 
No rio de Janeiro realizamos a Mostra de 
licenciaturas em parceria com a secretaria 
estadual de educação. essa iniciativa visa à 
troca de experiências entre os nossos do-
centes e os alunos do ensino Médio Normal 
da rede pública, de forma a motivar esses 
futuros universitários a cursarem licen-
ciaturas. Na sua quarta edição, em 2016, 
a Mostra foi estendida para as cidades de 
Vitória (es); são luís (Ma); Niterói (rJ) e 
Belo horizonte (Mg) como atividades das 
Feiras de Profissões realizadas nesses lo-
cais, impactando alunos do ensino Médio.

SolAr mEninoS dE luZ
em maio de 2016 inauguramos o espaço 
estácio de leitura na biblioteca do solar 
Meninos de luz, instituição que apoiamos 
desde 2014 com a concessão de bolsas de 
estudos para alunos e funcionários. o solar 
oferece educação integral da creche ao en-
sino Médio e é reconhecido pelos serviços 
prestados a cerca de 400 crianças e jovens 
em situação de vulnerabilidade social das 
comunidades Pavão-Pavãozinho e canta-
galo, zona sul do rio de Janeiro. 

ConCurSo dE idEiAS – ESColA 
SuSTEnTávEl 
em julho de 2016, lançamos o concurso de 
ideias – escola sustentável – dom cipriano 

chagas, uma iniciativa de caráter cultural 
e acadêmico que envolveu os alunos dos 
cursos de arquitetura & urbanismo, gestão 
ambiental e engenharias das unidades da 
estácio do rio de Janeiro, no desenvolvi-
mento de práticas sustentáveis aplicáveis 
à realidade da escola, localizada no bairro 
carioca de Botafogo. 

ErA umA vEZ... BrASil
como patrocinadora do projeto cultural ‘era 
uma Vez... Brasil’, chancelado pelo jornalis-
ta e escritor laurentino gomes, a estácio 
sediou o evento no qual foi anunciada a lista 
de 100 alunos de escolas públicas de seis 
cidades que ganharam uma viagem de dez 
dias para Portugal, onde tiveram uma ampla 
experiência de aprendizado fora das salas de 
aula. Naquele país europeu, os estudantes 
conheceram os caminhos percorridos pela 
corte portuguesa antes da chegada ao Brasil. 

em 2016, na sua terceira edição, essa 
iniciativa teve como tema “a transferência 
da família real e da corte portuguesa para 
o Brasil”. o processo de seleção envolveu 
nove meses de intensas de atividades, que 
incluíram a preparação de professores, a 
realização de projetos nas escolas, entre 
outras práticas educativas. o projeto foi 
patrocinado pela estácio por meio da lei 
Federal de incentivo à cultura.

pRêMio teRRitóRios 
eDuCatiVos  
laNçada em 2016, iNiciativa 
pRossegue em 2017
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estáCio CiDaDania
consideramos que o fortalecimento do 
exercício de cidadania é um dos elementos 
centrais rumo ao cumprimento da nossa 
missão de educar para transformar. trilha-
mos esse caminho a partir de uma gama de 
iniciativas que desenvolvemos com par-
ceiros da área de responsabilidade social, 
com os nossos alunos, docentes e outros 
colaboradores, entre tantos outros elos 
dessa rede colaborativa que construímos 
ao longo da nossa trajetória. Neste capítulo, 
sintetizamos algumas das nossas princi-
pais ações com esse perfil e os avanços 
alcançados nesse processo de aprendizado 
contínuo.

porTAl ESTáCio volunTário 
Buscamos estimular o engajamento dos 
nossos colaboradores na missão de trans-
formar a sociedade pela educação de vá-
rias maneiras. uma das principais formas 
de mobilização inspirada nesse objetivo 
é por meio do Portal estácio Voluntário 
(https://estaciovoluntario.v2v.net/). esse 
espaço virtual, lançado em 2015, nos per-
mite envolver docentes e outros colabo-
radores da estácio em diversas atividades 
de voluntariado e aproximá-los da nossa 
rede de parceiros na área de responsabili-
dade social.

diA E nACionAl
Para disseminar a cultura do voluntariado 
e promover o intercâmbio entre colabora-
dores corporativos e das unidades, o dia e 
Nacional, é outra iniciativa bem-sucedida 
que promovemos. em 2016, mobilizamos 
sete mil colaboradores e beneficiamos mais 
de 50 mil pessoas em todo Brasil, durante 
a quinta edição desse evento, realizada no 
dia 14 de setembro, paralelamente à nossa 
4ª semana de sustentabilidade e respon-
sabilidade social.

Na ocasião, colaboradores da estácio foram 
convidados para uma ação voluntária na 
escola dom cipriano chagas, no rio, quan-
do limparam e revitalizaram todos os brin-
quedos da brinquedoteca. Por outro lado, 
no Monumento a estácio de sá, também no 
rio, alunos do ensino médio participaram 
de um workshop de contação de histórias, 
iniciativa desenvolvida em parceria com 
o instituto rio de histórias e apoiada por 
meio da lei de incentivo à cultura.

mArATonA dE  
EmprEEndEdoriSmo g4-ec8
uma parceria firmada entre o Facebook, a 
central Única de Favelas (cufa) e a estácio 
contribuiu para promover a capacitação 
de pequenos e médios empresários de 
comunidades do rio de Janeiro. o objetivo 
dessa ação conjunta foi estimular o uso da 
internet para aproveitar as oportunidades 
de negócios trazidas pelos Jogos olímpi-
cos rio 2016.

além do laboratório de inovação, com aulas 
desenvolvidas em parceria com a estácio 
para ensinar sobre como gerar resultados 
pela plataforma do Facebook, a Maratona 
de empreendedorismo contou com uma 
Kombi batizada de “Facekombi”. o veículo 
passou por dez comunidades cariocas, trei-
nando empreendedores locais para utilizar 
essa rede social com o objetivo de desen-
volver negócios. 

ConTAndo hiSTóriAS
em 2016, a estácio patrocinou seis ofici-
nas da associação Viva e deixe Viver. essa 
organização treina e capacita voluntários 
para que se tornem contadores de histórias 
para crianças e adolescentes em hospitais 
e escolas de oito cidades brasileiras. o 
projeto, destinado aos nossos colaborado-
res e aos educadores de instituições sociais 

pessoas  
beneficiadas pelo dia e  
Nacional em 2016 

50 mil

Voluntariado e  
empreendedorismo são  
alguns dos temas  
trabalhados pelo pilar  
estácio cidadania.
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parceiras, recebeu inscrições pelo Portal 
estácio Voluntário. as atividades foram 
ministradas no espaço da educare (nossa 
universidade corporativa).

BolSAS dE ESTudo g4-ec8
Por meio de bolsas de estudo parciais ou 
integrais, apoiamos jovens em situação de 
vulnerabilidade social assistidos por oNgs 
e outras instituições. o instituto criar de tV, 
cinema e Novas Mídias; o instituto da crian-
ça; a oNg recode; a oNg alfa; o instituto 
gPa e a Fundação gol de letra integram 
essa rede identificada pela nossa equipe 
de responsabilidade social. a partir dessa 
iniciativa, os estudantes passam a ter acesso 
aos cursos de graduação da estácio.

com base na avaliação de desempenho 
acadêmico e na adimplência (em relação às 
bolsas parciais) é realizado, semestralmen-
te, o processo de renovação das bolsas. 
esse acompanhamento junto às instituições 
apoiadas é fundamental para que os jovens 
concluam os seus estudos.

uma parceria estabelecida entre a estácio 
Belém e o Projeto Filhos do Quilombo deu 
início ao projeto saberes Quilombolas: Me-
lhorando a qualidade de vida do Quilombo 
africa-laranjituba, em 2015. essa iniciativa 
deve beneficiar mais de 80 famílias das 
comunidades quilombolas áfrica e laran-
jituba, por meio de ações como a criação 
de filtros de água com resíduos naturais e 
horta caseira; além de georreferenciamento 
e identificação de perfil socioeconômico.

outras ações implementadas em parceria 
envolveram a criação de um polo de infor-
mática para acesso à internet, tanto para 
fins de comunicação pessoal como para 
aprendizagem pelos jovens dessas locali-

saBeres 
QuiloMBolas

dades. Nos laboratórios da unidade eles 
também têm a oportunidade de aprende-
rem sobre processos de manutenção de 
computadores e de sistemas elétricos.

as atividades realizadas em fluxo contínuo 
são desenvolvidas com o protagonismo 
dos docentes orientadores e de alunos de 
diversos cursos de graduação da estácio 
Belém, como administração; além de en-
genharias de Produção, controle e auto-
mação e telecomunicações.

estáCio CultuRal 
acreditamos que os processos culturais 
têm relevância central no fortalecimento 
do exercício de cidadania. Não por aca-
so elegemos esse grande tema como um 
dos principais pilares do nosso Programa 
educar para transformar. Para expressar a 
nossa forma de atuação, guiados por essa 
importante diretriz, apresentamos sintetica-
mente neste capítulo, iniciativas exitosas de 
apoio a projetos culturais em todo o Brasil. 

contamos com um comitê de incentivos 
Fiscais e, desde 2015, aprimoramos o nosso 
processo de seleção de projetos apoiados 
por intermédio de leis de incentivo. o re-
sultado desse trabalho árduo se reflete em 
avanços alcançados, com objetivo de am-
pliar o acesso da sociedade aos bens cul-
turais e de consolidar a nossa contribuição 
social por meio dessa frente de atuação.
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ArTrio
a estácio apoia a realização da artrio, feira 
que acontece anualmente e já se consoli-
dou como parte importante do calendário 
cultural da cidade do rio de Janeiro, sendo 
reconhecida como um espaço diferenciado 
por conseguir agregar tanto as obras de 
artistas consagrados como os trabalhos 
de novos talentos. esse evento, além de já 
ter se tornado um sucesso de público, tem 
contribuído para o fortalecimento de toda 
a cadeia produtiva de arte local, contem-
plando, dessa forma, uma grande lacuna 
que existia nesse mercado especializado até 
bem recentemente.

rio Eu Amo Eu Cuido
em setembro de 2016 uma campanha con-
tra o descarte de lixo nas ruas conquistou 
grande repercussão no rio. Para chamar 
atenção da sociedade sobre os impactos 
causados por aqueles que são considera-
dos “pequenos lixos” (guimbas de cigarro, 
canudos e copos plásticos), esculturas gi-

gantes foram espalhadas em vários bairros 
da cidade. esse movimento de sensibiliza-
ção para o tema foi mais uma iniciativa do 
rio eu amo eu cuido, movimento patroci-
nado pela estácio por meio da lei Munici-
pal de incentivo à cultura. 

rolÉ CArioCA
realizado com sucesso há três anos, o 
projeto rolé carioca, liderado pelos profes-
sores de história da estácio William Martins 
e rodrigo rainha, já se tornou uma inicia-
tiva reconhecida na cena cultural carioca, 
tendo reunido mais de 15 mil pessoas em 
2016. Por meio de visitas guiadas pelas ruas 
do rio, os participantes desses passeios 
vão sendo conduzidos a uma verdadeira 
viagem no tempo que contribui para resga-
tar aspectos importantes da história e da 
cultura da cidade. 

rolÉ BrASil
depois do sucesso alcançado pelo rolé 
carioca, em 2016 foi possível estender 
essa iniciativa cultural para outras cinco 
capitais brasileiras: Fortaleza (ce), Belo 
horizonte (Mg), salvador (Ba), são Paulo 
(sP) e Florianópolis (sc). assim como na 
bem-sucedida versão carioca, as atividades 
nessas outras cidades tiveram como obje-
tivo apresentar informações urbanísticas 
e arquitetônicas, personagens históricos, 
características culturais e outras curiosida-
des para os participantes. 

pessoas  
envolvidas nas  
atividades do rolé carioca  
em 2016 

15 mil
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como parte fundamental das nossas prá-
ticas de responsabilidade social corpora-
tiva, foi realizada com êxito a 4ª semana 
de sustentabilidade e responsabilidade 
social, entre os dias 12 e 17 de setembro 
de 2016. Nesse período, a estácio ofereceu 
543 atividades gratuitas para a sociedade 
em 22 estados e no distrito Federal. 

Mais uma vez, a realização desse evento 
reforça a percepção de importância do 
conceito de sustentabilidade como um 
atributo associado à nossa marca, além 
de movimento contínuo de mobilização 
de stakeholders internos e externos para o 
cumprimento da nossa Missão. 

em 2016, o principal enfoque da cam-
panha de comunicação do evento foi a 
sensibilização para a gestão de resíduos, 
de forma a ressaltar a importância do 
papel de cada cidadão rumo aos avan-

seMaNa de 
susteNtaBilidade  
e resPoNsaBilidade 
social g4-ec8

ços desejados sobre essa temática da 
maior importância. com esse objetivo, 
foram distribuídos cartazes e banners nas 
unidades da estácio e divulgadas mensa-
gens educativas por meio de postagens 
nas redes sociais que atingiram mais de 
um milhão de seguidores.

Foi considerada exitosa a participação de 
77 unidades (10% a mais do que em 2015), 
que promoveram debates e oficinas com 
especialistas em sustentabilidade, atra-
ções culturais, além de ações sociais em 
benefício da população local que mobili-
zaram alunos e professores.

a programação ocorreu paralelamente à 
campanha de responsabilidade social da 
associação Brasileira de Mantenedoras de 
ensino superior (aBMes) e as unidades 
participantes receberam o selo de institui-
ção socialmente responsável.

ExpEdição oriEnTE – FAmíliA 
SChurmAnn
em dezembro de 2016 foi concluída a 
expedição oriente liderada pela Família 
schurmann, desde setembro de 2014 e 
patrocinada pela estácio. a viagem a bordo 
do veleiro Kat atravessou quatro oceanos, 
passando por 50 portos de 29 países, lo-
calizados em cinco continentes. a embar-
cação se consolidou como um exemplo de 
sustentabilidade ao incorporar mecanismos 
de consumo eficiente de água e energia. 

múSiCA nA ESTrAdA
considerado um dos principais projetos 
culturais da região Norte, o Festival Música 
na estrada tem promovido o intercâmbio 
entre artistas e cidadãos comuns da região 
amazônica. a novidade na edição 2016 foi 
a ampliação dessa iniciativa para a região 
centro-oeste. assim, além de ter sido 

realizado nas cidades de Belém e santarém 
(Pa), Boa Vista (rr), Macapá (aP), Manaus 
(aM) e Porto Velho (ro), a capital federal 
Brasília (dF) foi incluída nesta sexta edição 
do tradicional festival. 

monumEnTo A ESTáCio dE Sá
em parceria com a Prefeitura do rio de 
Janeiro, a estácio atua como curadora do 
centro de Visitantes do Monumento a está-
cio de sá, onde são realizadas exposições e 
outros eventos culturais. o monumento, re-
presentado por uma pirâmide de 17 metros 
de altura, foi projetado pelo arquiteto lúcio 
costa e inaugurado em 1973, em homena-
gem ao fundador da cidade. 
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inDiCaDoRes  
em alta: ebitda e Receita 
líquida cResceRam
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dimeNsão ecoNômica 

resiLiÊnciA  
diAnte dos 

desAFios 
em 2016, a prioridade foi a  

fidelização dos alunos, base para  
a sustentabilidade econômica da estácio

em 2016, o cenário internacional enfrentou 
muitos desafios decorrentes, principalmen-
te, da desaceleração do crescimento eco-
nômico de países como os estados unidos 
e a china, com reflexos negativos observa-
dos globalmente. No Brasil, a situação não 
foi diferente; pelo contrário, foi ainda mais 
complexa, já que uma crise política somou-
-se às dificuldades econômicas. 

a estácio sentiu os efeitos dessa conjuntu-
ra adversa, que resultou em altos índices de 
desemprego no Brasil, entre outros indi-
cadores negativos que atingiram o setor 
de ensino superior privado. Mas também 
demonstrou resiliência diante da situação 
de crise, além de ter agido firmemente no 
sentido de promover mudanças estrutu-
rantes consideradas imprescindíveis aos 
avanços desejados no presente e no futuro. 

diante do cenário de dificuldades econô-
micas em níveis nacional e internacional, se 

tornou fundamental promover uma revisão 
de estratégias e políticas, além de garantir 
mais eficácia nos mecanismos de controle 
da instituição. 

No que tange à sustentabilidade econô-
mica, a estácio acredita que uma base 
de alunos saudável, engajada e com um 
qualitativo adequado entre ticket e de-
manda é o segredo para a manutenção de 
uma empresa de ensino superior no longo 
prazo. Nesse sentido, atua com ênfase na 
fidelização dos alunos com o objetivo de 
reduzir a evasão de sua base. 

Por sua vez, a redução da evasão de alunos 
resulta em grande oportunidade de melho-
ria na rentabilidade, já que toda a estrutura 
de custos da companhia é utilizada da 
melhor forma, e o retorno aos esforços 
para a captação de alunos são otimizados, 
possibilitando, assim, ganhos por meio da 
sua alavancagem operacional.

auMento  
registrado na taxa de  
retenção de alunos  
em 2016

+3,8%

55



Por outro lado, independentemente da 
crise econômica, a estácio continua acre-
ditando que o Brasil é um país com muitas 
oportunidades de negócios, com expressi-
vo mercado consumidor e com instituições 
fortes. Nesse sentido, considera que a saída 
da situação de recessão e de recuperação 
do crescimento econômico brasileiro, nos 
próximos anos, passa pela redução das 
tensões políticas internas, aliada à redução 
das taxas de juros e da inflação.

ResultaDos expRessiVos
independentemente de todas as dificulda-
des enfrentadas, a receita líquida da está-
cio em 2016 atingiu cerca de r$ 3,2 bilhões, 
o que representou um crescimento de 8,6% 
em comparação com 2015. da mesma for-

ma foi registrado um aumento de 3,1% no 
eBitda, que alcançou r$ 652,4 milhões em 
2016, com 20,5% de margem. 

Já a nossa base de alunos de graduação 
presencial totalizava 329,4 mil estudantes, 
3,4% a mais em comparação com 2015. 
também foi verificado um aumento de 3,8 
pontos percentuais na taxa de retenção 
nesse período, resultante de ações focadas 
na qualidade do ensino. 

a base de alunos de graduação ead tota-
lizava 106,9 mil estudantes, uma redução 
de 2,2% em relação a 2015. apesar desse 
cenário, a taxa de retenção nessa modali-
dade aumentou de 3,7 pontos percentuais 
em relação ao ano anterior. 

Destaques De 2016

MilHões 
receita operacional  
líquida. crescimento de 8,6%  
em relação a 2015

MilHões 
em dividendos aos seus  
acionistas, com a estácio entre os 
dez maiores yields das ações listadas 
na BM&FBovespa em 2016

Fluxo De Caixa opeRaCional 
resultado positivo em 2016,  
contra r$ 91,4 milhões negativos  
no ano anterior

auMento De 3,1% 
atingindo r$ 652,4 milhões em 
2016 e 20,5% de margem

MilHão 
lucro bruto. sua margem sobre  
a receita operacional líquida foi de 
43,2%, estável em relação a 2015

r$ 3.184,5

r$ 535,1

r$ 339,7

eBitda

r$ 1.375,5
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ValoR eConÔMiCo DiReto GeRaDo e DistRibuÍDo g4-ec1

2014 2015 2016

vAlor EConômiCo dirETo gErAdo - rECEiTAS (r$) r$ 2.401.862 r$ 2.888.613 r$ 3.156.299

vAlor EConômiCo diSTriBuído (r$)

custos opeRacioNais R$ 419.880 R$ 528.737 R$ 698.423

saláRios e beNefícios de empRegados R$ 997.503 R$ 1.103.539 R$ 1.203.420

pagameNtos a pRovedoRes de capital R$ 264.790 R$ 452.901 R$ 486.384

pagameNtos ao goveRNo R$ 294.044 R$ 363.157 R$ 399.970

iNvestimeNtos comuNitáRios R$ 0 R$ 0 R$ 0

ToTAl r$ 1.976.217 r$ 2.448.334 r$ 2.788.197

vAlor EConômiCo diSTriBuído (%)

custos opeRacioNais 17% 18% 22%

saláRios e beNefícios de empRegados 42% 38% 38%

pagameNtos a pRovedoRes de capital 11% 16% 15%

pagameNtos ao goveRNo 12% 13% 13%

iNvestimeNtos comuNitáRios 0% 0% 0%

ToTAl 82% 85% 88%

vAlor EConômiCo rETido (r$) (“vAlor EConômiCo dirETo 
gErAdo” mEnoS “vAlor EConômiCo diSTriBuído”) r$ 425.645 r$ 440.279 r$ 368.102

em relação aos cursos de pós-graduação, a 
estácio contava com 71,6 mil alunos matri-
culados em 2016, um aumento de 2,4% em 
relação a 2015. o destaque ocorreu na mo-
dalidade de ensino a distância, que apre-
sentou um crescimento de base de 27,2%, 
potencializado pelas parcerias no processo 
de captação de alunos.

pRinCipais aJustes estRatÉGiCos
algumas das principais mudanças ocorri-
das em 2016 envolveram a estrutura de go-
vernança da estácio, processo que incluiu 
a eleição do conselho de administração e 
também de um novo presidente para essa 
importante instância de tomada de deci-
são corporativa, além de substituição de 
integrantes da diretoria executiva. a rea-
dequação da estrutura corporativa buscou 
eliminar projetos não prioritários e focar o 
plano de negócio nas atividades centrais de 
seu core business.

Paralelamente, foi criada a área de com-
pliance para atuar junto às novas áreas de 

governança, gestão de riscos e controles 
internos com intuito de garantir a revi-
são periódica de políticas, normativas e o 
monitoramento de melhores práticas cor-
porativas. Para manter a postura de total 
transparência junto aos seus investidores, 
a estácio reapresentou cifras contábeis e 
informações gerenciais comparativas, rela-
tivas aos trimestres dos exercícios de 2014, 
2015 e ao primeiro trimestre de 2016, além 
de ter realizado ajustes pontuais nos dados 
do segundo trimestre de 2016.

o processo de captação foi redesenhado 
para o primeiro semestre de 2017, com en-
foque em nova estratégia de precificação e 
na regionalização das campanhas de mar-
keting e no redimensionamento da força 
de venda, além de novas metas e sistema 
de remuneração. também houve ênfase na 
recuperação de resultados operacionais e 
financeiros com foco na geração de caixa 
(redesenho dos processos de arrecadação 
e cobrança; assim como no lançamento do 
Parcelamento estácio - Par).
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inVestiMentos
alinhada ao compromisso de fortalecer, 
continuamente, o seu modelo acadêmi-
co integrado, a estácio investiu r$ 186,8 
milhões em 2016. desse montante, r$118,8 
milhões foram destinados à atualização 
de sistemas, equipamentos, bibliotecas e 
laboratórios das unidades. esses recursos 
representaram aproximadamente 5,9% da 
receita líquida do período. 

em 2016, os investimentos destinados ao 
fortalecimento do modelo acadêmico e ao 
projeto da nova arquitetura de ti tiveram 
incremento de 25,1% e 59,1%, respectiva-
mente, em comparação com 2015.

MeRCaDo De Capitais
o volume financeiro médio diário de nego-
ciação das ações da estácio foi de r$ 35,7 
milhões, em 2016, o que representou uma 
redução de 23,9% em relação ao anterior. 
Mesmo assim, se mantêm como umas das 

ações mais líquidas da BM&FBovespa, ten-
do sido cotadas a r$ 15,80, 13,3% acima do 
preço de fechamento de 2015. 

isenções FisCais g4-ec4
Vale ressaltar que o governo não está 
presente na estrutura de ações da organi-
zação. Por meio do Programa universidade 
para todos (Prouni), as instituições de en-
sino superior, como a estácio, são favore-
cidas por determinadas isenções fiscais 
federais, como imposto de renda Pessoa 
Jurídica (irPJ), Programa de integração 
social (Pis), contribuição para o Financia-
mento da seguridade social (coFiNs) e 
contribuição social sobre o lucro líquido 
(csll) referentes às receitas de cursos de 
graduação e graduação tecnológica. tal 
programa foi responsável por uma isenção 
de pagamento de Pis/coFiNs sobre as 
nossas receitas de r$ 106,95 milhões, r$ 
101,95 milhões e r$ 82,55 milhões nos exer-
cícios encerrados em 31 de dezembro de 
2016, 2015 e 2014, respectivamente. 

em relação ao irPJ e csll, a aderência 
ao programa por nossas controladas fez 
com que a alíquota efetiva sobre o valor 
corrente de tais tributos girasse em torno 
de 5,58%, 8,26% e 5,54% nos exercícios en-
cerrados em 31 de dezembro de 2016, 2015 
e 2014, respectivamente.

paR, alteRnatiVa 
inoVaDoRa
o Parcelamento estácio (Par) é destinado 
aos estudantes que ingressaram a partir do 
início de 2017. essa alternativa permite que 
os alunos paguem a metade do valor total 
do curso enquanto estiverem estudando e 
o restante somente após a formatura. 

o parcelamento ocorre de maneira pro-
gressiva, começando com o pagamento 
de 30% do valor das mensalidades nos 
dois primeiros semestres; além de 40% no 
terceiro período, 50% no quarto e 60% a 
partir do quinto.

com o Par, os  
estudantes podem parcelar 
suas mensalidades de  
forma progressiva.
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Nesse sentido, os benefícios fiscais totali-
zaram r$ 164,5 milhões, r$ 172,5 milhões e 
r$ 145,8 milhões nos exercícios encerrados 
em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014, 
respectivamente.

adicionalmente, a estácio também tem 
incentivos fiscais sobre o imposto sobre 
serviços (iss) por se instalar em algu-
mas cidades do Brasil. o montante desse 
incentivo em 2016, 2015, 2014 foi de r$ 8,9 
milhões, r$ 7,7 milhões e r$ 6,6 milhões, 
respectivamente.

demais incentivos fiscais, como lei roua-
net, lei Federal de incentivo ao esporte, 
Fundo da infância e adolescência e Fundo 
do idoso, estão ilustrados na tabela acima, 
juntamente com outras isenções.

inCentiVos 2014 2015 2016

pis e cofiNs 82.550.000,00 101.950.000,00 106.950.000,00 

iRpJ e csll 145.800.000,00 174.400.000,00 164.500.000,00 

iss 6.610.973,58 7.700.326,62 8.951.685,48 

lei RouaNet 100.000,00 1.601.200,00 2.947.672,37 

fuNdo da iNfâNcia e adolescêNcia (fia) — 200.000,00 511.865,34 

audiovisual 1.077.333,34 100.000,00 120.000,00 

lei fedeRal de iNceNtivo ao espoRte 287.802,80 337.000,00 737.168,09 

ToTAl 236.426.109,72 286.288.526,62 284.718.391,28 

inCentiVos ReCebiDos eM r$ Milhões

beneFiCiaDos  
iNvestimeNtos melhoRam 
a iNfRaestRutuRa 
ofeRecida aos aluNos
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dimeNsão educação supeRioR

um modeLo de 
ensino Vitorioso

avaliação no exame Nacional do 
desempenho dos estudantes confirma 

avanços recentes 

ano eM que  
a estácio implementou seu  
Modelo de ensino 

2011

a estácio desenvolveu e tem aperfeiçoado, 
continuamente, um Modelo de ensino na-
cionalmente integrado cujo objetivo central 
é atender às necessidades acadêmico-
-pedagógicas de alunos e professores, sem 
perder de vista a grande diversidade de 
seus cursos.

a nacionalização dos currículos e a padro-
nização dos recursos didáticos próprios 
são diferenciais desse Modelo de ensino 
que também visa à garantia da qualidade 
acadêmica e, ao mesmo tempo, respeita 
as demandas e particularidades regionais, 
tendo em vista a grande capilaridade dos 
negócios.

Para consolidar o Modelo de ensino pro-
posto, baseado em uma visão multidisci-
plinar, desenvolvemos metodologia própria 
de construção coletiva do conhecimento, 
processo do qual participam docentes de 
todas as unidades no Brasil.

os avanços tecnológicos têm permitido 
a consolidação de práticas pedagógicas 
inovadoras com a criação de recursos 
didáticos diferenciados, bem como avanços 
em sistemas integrados de avaliação dos 
alunos e, ainda, ferramentas de gestão com 
enfoque no monitoramento da qualidade 
dos serviços prestados. 

somado aos eixos transversais voltados 
para estímulo ao exercício de cidadania, 
empreendedorismo, respeito aos direitos 
humanos e fortalecimento da gestão para a 
sustentabilidade, esse conjunto de práticas 
educacionais contribui para a formação de 
profissionais com melhores condições de 
inserção no mercado de trabalho. Por outro 
lado, sinaliza com o direcionamento acer-
tado das ações desenvolvidas, à medida 
que alcançamos reconhecimento oficial da 
qualidade dos nossos cursos, como o resul-
tado do exame Nacional do desempenho 
dos estudantes (enade 2015), entre outros 
avanços abordados neste capítulo.
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enaDe 2015 ConFiRMa eVolução 
os resultados alcançados no enade 2015 
indicam que o modelo de ensino integra-
do, iniciado em 2010 com a colaboração 
de mais de sete mil docentes, tem sido 
implementado com êxito. com 98% dos 
364 cursos avaliados positivamente, o 
grupo estácio contou com oito instituições 
inseridas na faixa 4 (a escala vai de 1 a 5), 
dentre as quais, a universidade estácio de 
sá, a maior do grupo.

Vale ressaltar que as instituições e os 
cursos contemplados com as notas 4 ou 5 
passam a contar com melhores condições 
de acesso a programas de financiamento 
público, além de mais facilidade na trami-
tação de processos junto ao Mec como 
os de abertura de novos cursos, polos de 
educação a distância e aumento de vagas, 
entre outros avanços.

MelHoRes 
ResultaDos
a universidade estácio de sá conquistou 
nota 4 e se tornou a segunda melhor 
universidade privada do rio de Janeiro (a 
primeira é a Puc-rio).

o Mestrado e o doutorado em direito 
receberam nota 5, destaque no estado do 
rio de Janeiro. 

Foram contemplados com nota 4, os 
cursos de Mestrado e doutorado em 
educação e em odontologia.

o Mestrado Profissional nas áreas de 
administração e desenvolvimento 
empresarial e em saúde da Família 
também recebeu nota 4.

Nas visitas in loco (115 cursos além de 51 
polos e instituições) 100% receberam notas 
3, 4 ou 5. 

a base de alunos dos cursos avaliados 
corresponde a cerca de 55% do total, o 
que permitiu um crescimento qualitativo 
expressivo nos indicadores gerais. 

sete CuRsos 
ReCebeRaM nota 
MáxiMa (5) na 
aValiação Do MeC 

tuRisMo 
Vitória

CiênCias 
Contábeis 
recife

teCnoloGia 
eM DesiGn De 
inteRioRes  
rio de Janeiro

teCnoloGia 
eM CoMÉRCio 
exteRioR 
rio de Janeiro

teCnoloGia eM 
DesiGn De MoDa 
Petrópolis

tuRisMo 
Niterói

CiênCias 
Contábeis 
Nova iguaçu 

teCnoloGia  
em desigN de moda: 
cuRso avaliado com 
Nota máxima
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aCesso à eDuCação eM alta
com uma base de mais de 500 mil alunos 
em 2016, dos quais 329,4 mil de graduação 
presencial; 106,9 mil de graduação ead; 
e 71,6 mil em cursos de pós-graduação, a 
estácio se consolidou como uma das princi-
pais instituições de ensino Privado do Brasil. 
comprometida com a missão de educar 
para transformar, a companhia tem investi-
do continuamente em inovação tecnológica, 
capacitação de seus docentes e de outros 
colaboradores, bem como em ferramentas 
de gestão que agregam valor aos serviços 
prestados nas suas unidades de todo o 
país, nas quais vem sendo consolidado um 
modelo padronizado de melhores práticas 
pedagógicas e de sistemas operacionais 
com enfoques na alta qualidade do ensino e 
na ampliação do acesso à educação.

a quantidade de alunos formados nos últi-
mos três anos (116.757) reforça a percepção 
de êxito das estratégias de fortalecimento 
do acesso à educação nas unidades da 
estácio. 

da mesma forma, são observados avanços 
nos últimos quatro anos na formação de 
7.417 professores pela instituição, em diver-
sas áreas do conhecimento, dos quais 2.772 
em 2016.

 CuRso 2013 2014 2015 2016 total GeRal

admiNistRação 3.777 4.281 4.886 6.628 19.572

aRquitetuRa e uRbaNismo 35 114 104 144 397

diReito 4.456 4.469 4.991 5.729 19.645

eNgeNhaRias 1.529 1.482 1.856 2.539 7.406

mediciNa 241 735 588 731 2.295

odoNtologia 84 93 144 189 510

proFESSorES FormAdoS 1.339 1.476 1.830 2.772 7.417

noVos CReDenCiaMentos
em 2016, cinco instituições foram creden-
ciadas pelo Mec: Faculdade seB de Negó-
cios (são José do rio Preto, sP); Faculdade 
estácio de goiânia (go); Faculdade estácio 
de são Mateus e Faculdade estácio de 
cachoeiro de itapemirim (ambas no espí-
rito santo); além da Faculdade estácio de 
Manaus (aM). os credenciamentos possibi-
litaram a oferta de mais de 3 mil vagas em 
diferentes áreas do conhecimento.

Por outro lado, em abril de 2017, foi divul-
gado o reconhecimento pelo Mec para o 
centro universitário estácio de recife (Pe) 
que obteve nota 4 na visita in loco. essa 
iniciativa permitirá o aumento de vagas 
e a criação de novos cursos vinculados à 
instituição.

Quanto aos cursos da estácio que não 
possuem prerrogativas de autonomia, 
inclusive para a área de direito, o Mec 
deferiu 17 pedidos para o aumento de 1.412 
vagas em 2016. 

em maio de 2017 foi deferida pelo Mec, em 
caráter permanente, a incorporação das 51 
vagas do curso de Medicina, no âmbito do 
Processo de transferência assistida (Pta). 
com essa autorização, o curso de Medicina 
da universidade estácio de sá (campus 
João uchôa, rio de Janeiro) passa a contar 
com 170 vagas anuais.

eVolução no núMeRo De GRaDuaDos
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as vagas adicionais reafirmam o compro-
misso da estácio com a busca de exce-
lência acadêmica que também se estende 
aos demais cursos de Medicina nos mu-
nicípios de ribeirão Preto (sP) e Juazeiro 
do Norte (ce).

Por outro lado, em 2017, estão em fase de 
implementação os projetos vencedores no 
âmbito do edital do Programa Mais Médicos 
para a oferta de cursos de Medicina em an-
gra dos reis (rJ); Jaraguá do sul (Pr); além 
de Juazeiro e alagoinhas (ambos na Bahia).

FoCo no RelaCionaMento 
anualmente promovemos atividades  
de boas-vindas aos novos alunos de 
graduação e pós-graduação (presencial e 
a distância). em 2016, como parte dessa 
programação associamos o trote solidá-
rio ao amazônia live, projeto ambiental 
idealizado pelos organizadores do rock 
in rio cuja meta é o plantio de mais de 
um milhão de árvores na região amazô-
nica. como apoiadora dessa iniciativa, a 
estácio já plantou 100 mil árvores e incen-
tivou os estudantes a participarem desse 
movimento. 

também promovemos a tradicional aula 
Nacional, transmitida para todo o Brasil 
em setembro de 2016, tendo como pa-
lestrante convidado o técnico da seleção 
brasileira masculina de vôlei, Bernardinho. 
considerado um ícone desse esporte no 
país, ele abordou a temática da superação 
na sua explanação inspiradora. 

Para recepcionar os calouros de ead, os 
coordenadores de polos desempenham 
um papel fundamental na apresentação do 
ambiente de aprendizagem que conta com 
exclusividades em termos de acesso ao 
material didático digital, canais de rela-
cionamento, além de programas como o 
estácio carreiras e o campus Virtual, entre 
outros. g4-26

pRoGRaMa aluMni
atuamos com atenção especial ao relacio-
namento com os nossos egressos. Nesse 
sentido, foi criado o Programa alumni es-
tácio, que visa à valorização dos ex-alunos 
por meio de inúmeras ações estratégicas. 

como parte das ações de fortalecimento 
do Programa alumni, foi criada a Medalha 
alumni diamante estácio, que reconhece 
os egressos destacados em iniciativas so-
ciais, educacionais, culturais e de empreen-
dedorismo. também são valorizados os 
avanços na trajetória pessoal como casos 
de superação de adversidades e outros 
exemplos inspiradores. 

outra oportunidade de fortalecimen-
to do relacionamento entre a estácio e 
seus egressos se reflete nas solenidades 
de formaturas, para as quais a gerência 
acadêmica convida um ex-aluno que será 
homenageado. essa iniciativa contemplou 
68 pessoas em 2016.

dentre aqueles alunos que estão concluin-
do seus cursos de graduação e que, por 
sua vez, passarão a integrar a galeria de 
egressos, são selecionados os que obti-

ex-alunos  
homenageados pelo  
Programa alumni em 2016
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veram o maior cr (coeficiente de rendi-
mento). esses são contemplados com uma 
bolsa de estudos para um curso de Pós-
-graduação/MBa lato sensu.

eMpReGabiliDaDe g4-ec8
em 2016 alcançamos a meta de eficiên-
cia baseada em indicadores de qualidade 
para a qual a capacitação das equipes da 
área tem sido fundamental. essa e outras 
iniciativas se refletem, também, no forta-
lecimento das nossas práticas de apoio à 
empregabilidade, amplamente aprimoradas 
na gestão da estácio.

além de avançar no sentido de garantir mais 
qualidade ao sistema de atendimento aos 
estudantes, a área se propõe a dar cada vez 
mais apoio ao aluno na escolha de carreiras. 

além disso, oferece total suporte para a 
conquista de emprego ou estágio e tem 
buscado avançar em convênios e parcerias 
para o alcance desse objetivo, a partir de 
atividades customizadas nas unidades.

poRtal estáCio CaRReiRas
com enfoque na empregabilidade 
dos alunos, o Portal estácio carreiras 
(www.estaciocarreiras.com.br) é o princi-
pal canal de divulgação de oportunidades 
de estágio e vagas de trabalho bem como 
de esclarecimento geral sobre o tema. 
Nessa plataforma online, os estudantes 
também podem receber orientação profis-
sional, acessar informações sobre cursos 
e estratégias de empreendedorismo, entre 
outras dicas. 

Na mesma plataforma virtual conta-
mos com um portal de vagas exclusivo, 
(www.vagasestacio.com.br) que disponi-
biliza gratuitamente para as empresas um 
banco de mais de 500 mil candidatos em 
qualificação, além de profissionais já forma-
dos (egressos). Para os alunos, esse espaço 
oferece a possibilidade de interação com 
mais de 30 mil empreendimentos cadas-
trados e a facilidade de receber um e-mail 
sempre que uma oportunidade dentro do 
seu perfil for divulgada.

outRas 
FaCiliDaDes
No âmbito do Portal estácio carreiras, con-
tamos com o orientador online, serviço via 
chat ou e-mail pelo qual todos os alunos e 
egressos podem tirar dúvidas sobre empre-
gabilidade.

em linguagem jovem e objetiva está no 
ar, no mesmo espaço, um blog que reúne 
notícias sobre mercado, carreiras e demais 
temas de empregabilidade para os alunos. 

oferecemos, também, o serviço de cursos 
de orientação Profissional, com atividades 
online gratuitas. o conteúdo é dividido em 
três módulos que poderão ser cursados se-
paradamente. (o quarto deverá ser criado 
para o período 2017.2).

Nos meses de maio e outubro promovemos 
o Mês do currículo e carreira. Por meio de 
palestras, workshops e outros eventos nas 
unidades e também em ambiente online, os 
alunos foram orientados sobre carreiras e 
empregabilidade. 

em 2016, alcançamos 
3,2 milhões de acessos 
no Portal de Vagas.

opoRtuniDaDes ResultaDo 2016

vagas de estágio dispoNibiliZadas 56.768

vagas de empRego dispoNibiliZadas 46.764

aluNos cadastRados em estágio 
obRigatóRio 79.762

aluNos cadastRados em estágio Não 
obRigatóRio 37.650

ateNdimeNto estácio caRReiRas 51.787

acessos poRtal de vagas 3.206.963

VaGas e opoRtuniDaDes
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 CentRal De seRViços 
CoMpaRtilHaDos (CsC)
a central de serviços compartilhados 
(csc) tem uma atuação focada na integra-
ção e na gestão de ativos adquiridos pela 
estácio. esse segmento também é respon-
sável por serviços como o controle da base 
de informações dos estudantes inscritos 
no Fies, a emissão de boletos, a correção 
de provas, assim como a coordenação de 
compras e fornecedores.  

satisFação Do aluno MonitoRaDa 
g4-Pr5
a Pesquisa estácio de satisfação dos alu-
nos (Pesa) e a avaliação institucional são 
dois modelos que a estácio vem conduzin-
do ao longo dos anos para monitoramento 
da nossa atuação perante esse público 
específico que representa o nosso principal 
cliente.

o Pesa é realizado por meio de uma ava-
liação externa, subdividida pelas modalida-
des Presencial, ead e Pós-graduação. seu 
objetivo é medir o nível de satisfação geral 
dos alunos, de acordo com atributos dividi-
dos em quatro dimensões: atendimento ao 
aluno, Processos Financeiros, infraestrutura 
e Qualidade de ensino.

após anos de crescimento expressivo, em 
2016 conseguimos manter o patamar de 
satisfação dos nossos alunos de graduação, 
mesmo em um ano conturbado. Já o recuo 
de 0,1 na nota de pós-graduação pode ser 
entendido como uma variação normal, den-
tro de um cenário de crescimento da base 
de alunos.

2012 20162013 2014 2015 2012 20162013 2014 2015 20162013 2014 2015

6,7

7,57,57,3
6,8

5,9

7,97,97,7
7,2 7,47,57,6

6,9

ResultaDo pesa 2016 
satisFação geral

grAduAção prESEnCiAl grAduAção EAd póS-grAduAção

Destaques eM 2016

Mil alunos 
da base Fies atendidos

MilHões 
em compras  
(inclui aluguel e mídia)

ReDações CoRRiGiDas

boletos GeRaDos

125,1

r$ 950

171.915
5.663.865
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Para 2017, a diretoria executiva decidiu que 
o Pesa será descontinuado. isso se deve ao 
seu caráter amostral e de menor cobertura 
em relação à avaliação institucional. essa 
pesquisa, em contrapartida, fica disponível 
para todos os alunos e tem perfil censitário, 
uma vez que é respondida por cerca de 
70% da nossa base de estudantes. 

com base nos resultados da avaliação 
institucional da estácio, é gerado o Índi-
ce de satisfação do aluno (isa). o isa é 
composto pela média das avaliações dos 
professores (alunos avaliando professo-
res) e das avaliações das unidades (alunos 
avaliando as unidades). ou seja, é a junção 
da nossa eficiência em níveis acadêmico e 
operacional. 

a avaliação institucional (ou autoavaliação) 
é um dos instrumentos de avaliação comple-
mentar do sistema Nacional de avaliação da 
educação superior (sinaes), que tem como 
objetivo assegurar o processo nacional de 
avaliação das instituições de educação supe-
rior, dos cursos de graduação e do desempe-
nho acadêmico de seus estudantes. 

o Índice de satisfação  
do aluno teve aumentos em 
todas as submodalidades em 
2016.

subMoDaliDaDe 2014.2 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2

ead 100% 3,79 3,71 3,79 3,93 4,03

flex 3,62 3,53 3,63 3,81 3,82

pReseNcial 3,67 3,67 3,72 3,84 3,87

ÍnDiCe De satisFação Do aluno (isa)

autoatenDiMento  
aluNos usam o sistema No 
caMPus tom Jobim (RJ)
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Multas poR não  
ConFoRMiDaDe g4-Pr9
em 2016, a área jurídica da estácio não 
contava com um indicador específico para 
o tratamento das demandas envolvendo a 
aplicação de multas por não conformidade 
com leis e regulamentos relativos ao forne-
cimento e uso de produtos e serviços.

o indicador foi implantado em 2017. os ca-
sos emblemáticos e que envolvem um valor 
mais expressivo ainda estão sendo discuti-
dos nas vias cabíveis, não tendo ocorrido, 
portanto, pagamentos de multas.

Vale ressaltar que a área jurídica conside-
ra a relevância dos processos judiciais ou 
administrativos recebidos com esse tipo 
de infração, com base, principalmente, no 
potencial impacto financeiro na companhia 
ou junto ao Judiciário. 

FeRRaMentas De Gestão Da 
apRenDizaGeM
a qualidade das ferramentas pedagógicas 
implementadas pela estácio e o nível de 
satisfação dos nossos alunos podem ser 
monitorados, continuamente, pelos profes-
sores e demais colaboradores. assim é pos-
sível identificar tanto as fragilidades como 
as potencialidades das nossas práticas.

com a contribuição de aproximadamen-
te seis mil professores, produzimos 140 
mil novos itens de teste, em 2016, que se 
inseriram em um banco de dados com 
cerca de 400 mil questões. dessa forma, 
aplicamos provas nacionais integradas, 
em 90% da base de alunos da estácio. os 
resultados são analisados minuciosamente, 
gerando rankings, médias e percentuais de 
desempenho em todos os níveis (por aluno, 
turma, unidade, curso, região). 

pRoGRaMa De ReFoRço aCaDêMiCo
destinado a fortalecer estratégias de ges-
tão da aprendizagem e a retenção da nossa 
base de alunos, o Programa de reforço 
acadêmico desenvolveu com êxito os se-
guintes projetos em 2016. 

•	 avaliando o aprendizado: mais de 60% 
da base de alunos presenciais participa-
ram de simulados preparatórios para as 
avaliações. 

•	 Nova chance: Mais de 35 mil alunos par-
ticiparam de programa de recuperação 
paralela com chances de reversão de 
resultados negativos de desempenho. 

•	 Prepara: registramos mais de 60 mil 
acessos às aulas de revisão ao vivo antes 
das principais provas. 

•	 dependência: alternativa destinada aos 
alunos reprovados, cursando a disciplina 
em dependência simultaneamente ao se-
mestre subsequente, em menor tempo e 
sem impacto na progressão acadêmica, 
quando aprovado.

satisFeitos  
mesmo em um aNo de 
muitas mudaNças, o íNdice 
de satisfação do aluNo 
maNteve-se em alta

questões  
integram o banco  
de dados empregado nas  
provas nacionais 

400 mil
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inoVação eM pRátiCas De ensino
contamos com o suporte da diretoria de 
tecnologias educacionais (área estratégica 
da VP de ensino) formada por uma equipe 
multidisciplinar dividida em quatro frentes 
de atuação (desenvolvimento e Produção, 
Novas tecnologias, curadoria e estúdios). 

um time formado por revisores, redatores, 
designers, webdesigners, editores, progra-
madores, analistas, câmeras e gestores de 
projetos, entre outros profissionais, contri-
bui para a criação de ferramentas pedagó-
gicas inovadoras. Nesse contexto se inse-
rem aplicativos, livros didáticos, conteúdo 
interativo online, games, softwares, ambien-
tes virtuais e muitos outros produtos.

•	 Sala virtual de Aprendizagem (SAvA): 
um dos grandes diferenciais da estácio é 
a sala Virtual de aprendizagem (saVa), 
uma plataforma digital criada pela insti-
tuição que, além de reunir um conjunto 
de materiais pedagógicos de última ge-
ração para os alunos de cursos presen-
ciais ou a distância, garante a interativi-
dade entre estudantes e professores. o 
modelo de convergência midiática repre-
sentado pelo conceito saVa consegue 
reunir em um mesmo ambiente virtual 
todos os recursos didáticos disponíveis 
como livros da Biblioteca Virtual, vídeo 
aulas, roteiros de estudo, apresentações 
das aulas em PPt e muitos outros.

•	 Sala de Aula do Futuro: com foco no 
melhor aproveitamento de dispositivos 
móveis no processo de aprendizado 

cotidiano, o conceito de sala de aula do 
Futuro tem possibilitado avanços como 
a substituição de computadores e data 
show pelo telion, uma tela interativa. 
esse sistema favorece, por exemplo, a 
redução de impactos ambientais das 
nossas atividades uma vez que elimina a 
troca de lâmpadas dos antigos equipa-
mentos de data show. 

•	 game Center: outro grande exemplo de 
pioneirismo em inovação tecnológica 
pela estácio é o game center. essa pla-
taforma digital utiliza os jogos educati-
vos como ferramentas de aprendizado e 
de simulação de situações do contexto 
profissional dos alunos no futuro. 

•	 impressão zero: em 2010 implementa-
mos o Projeto Material didático, iniciativa 
que permitiu a eliminação do processo 
de impressão de 40 milhões de páginas 
por ano, desde 2014 (o cálculo é basea-
do em uma projeção do número de ma-
trículas por disciplina). a partir de então, 
todo o conteúdo pedagógico passou a 
ser acessado por meio de ferramentas 
digitais. 

•	 livros digitais: alcançamos a marca de 
mais de 700 livros didáticos produzidos 
pela estácio e disponibilizados em am-
biente virtual para professores e alunos 
em 2016. em 2016 atingimos a oferta 
de mais de 1.300 disciplinas online e de 
mais de 40 smartbooks, um modelo de 
livro interativo que representa uma evo-
lução do e-book.

liVRos DiGitais  
essa marca foi superada  
pela estácio em 2016

700

Profissionais de 
diversas áreas 
contribuem para a 
criação de ferramentas 
pedagógicas 
inovadoras.
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ensino a DistânCia (eaD)
a base de alunos de graduação ead tota-
lizou 106,9 mil estudantes, em 2016, o que 
representou uma redução de 2,2% em com-
paração com 2015. apesar desse resultado, 
a taxa de retenção aumentou de 3,7 pontos 
percentuais em relação ao ano anterior.  

em 2016, foi reforçado na área de ead o 
trabalho de acompanhamento e avaliação 
dos alunos, a partir de diversos indicadores 
como os de frequência de acesso ao siste-
ma. os resultados trarão mais elementos 
para as ações de planejamento e ajustes 
dos processos de aprendizagem dessa 
modalidade.

outro avanço alcançado em 2016 foi o 
credenciamento pelo Mec de mais 35 
polos de apoio presencial da universida-
de estácio de sá (unesa), para oferta de 
cursos superiores a distância. isso permitirá 
a expansão da atuação da ead para novas 
localidades e, consequentemente, o aumen-
to na base de alunos nessa modalidade.

lições De 
eMpReenDeDoRisMo: 
staRtup naVe g4-ec8

a estácio encerrou  
2016 com uma base de 
106,9 mil alunos na  
modalidade ead.

o balanço das atividades da startup NaVe 
não poderia ser mais positivo. em dois anos 
de duração dessa iniciativa, para a qual 
chegaram a ser formadas quatro turmas, 
foram alcançados os seguintes resultados:

•	 Mais de 600 inscrições realizadas com 
89 participantes selecionados. desse 
total, 60 chegaram a ser finalistas.

•	 as startups selecionadas captaram mais 
de r$ 2 milhões em investimento (anjo, 
fomento e aceleradora).

•	 Parcerias foram firmadas com empresas 
como Microsoft, Wedologos, Nibo, iugu 
e Moip. 

•	 Parceria com o gáveaangels (grupo de 
investidores anjo).

•	 dez vídeos sobre empreendedorismo 
com a participação de especialistas 
foram disponibilizados para os alunos 
gratuitamente no estácio acredita.

•	 road shows realizados em dez unidades 
para divulgar o programa para os alunos 
e colaboradores.
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inteRVenção eFêMeRa
os alunos do curso de arquitetura e urba-
nismo da unidade Niterói ii oscar Niemeyer 
(rJ) remodelaram vários espaços do cam-
pus, utilizando os conceitos aprendidos na 
disciplina de arquitetura efêmera. 

o trabalho envolveu a reconfiguração de 
salas, laboratórios e áreas de convivência, 
sob a orientação da professora Mariana 
Vaz, e imprimiu a marca visual da escola de 
arquitetura e urbanismo discente (eaud) 
no campus.

a proposta da intervenção foi de expandir 
a relação dos estudantes com o espaço do 
campus onde estudam, permitindo que se 
apropriassem da universidade como uma 
fonte de conhecimentos e também pudes-
sem colocar esse aprendizado em prática. 

aVanços eM pesquisa e extensão 
a estácio vem desenvolvendo, continua-
mente, uma série de iniciativas de estímulo 
à pesquisa e desde 2010 mede a produção 
científica de seus docentes. os resultados 
dessa estratégia têm sido positivos e de-
monstram o êxito das ações em curso. em 
2016, atingimos o maior Índice da Produti-
vidade da Pesquisa na graduação no perío-
do de três anos (iPPgr3), considerado um 
indicador relevante para a análise e o moni-
toramento de avanços nesse sentido. Para 
2017 a expectativa é de aumento de 4%.

2010.2 2011.2 2012.2 2013.2 2014.2 2016.22015.2

162

371
349

288
267

251
210

iniCiação CientÍFiCa e pesquisa 
pRoDutiViDaDe
em 2016, a estácio ampliou a abrangência 
dos programas iniciação científica e Pes-
quisa Produtividade. essas são iniciativas 
institucionais que estimulam o aprofunda-
mento dos conhecimentos dos seus dis-
centes e docentes para que, por meio das 
pesquisas desenvolvidas, possam contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida nas 
suas áreas de atuação.

o Programa de iniciação científica é uma 
oportunidade de aprendizado diferencia-
da para os discentes envolvidos. em 2016, 
foram selecionados 730 projetos nessa 
modalidade, com o envolvimento de 1.676 
alunos, distribuídos em 39 unidades da es-
tácio. Para 2017, a expectativa é de abran-
ger a totalidade das instituições.

Já o Programa Pesquisa Produtividade tem 
como objetivo o estímulo ao desenvolvi-
mento de projetos de pesquisa e incentivo 
à produção científica dos docentes. em 
2016, foram selecionados 125 projetos de 
três instituições da estácio. a partir de 
2017, serão realizados estudos para a am-
pliação dessa iniciativa. 

eVolução Do ippGR3 
naCional

71



seMináRio De pesquisa 
as ações de estímulo à pesquisa acadêmica 
se refletem também no seminário de Pes-
quisa estácio com o aumento gradativo da 
participação de pesquisadores. em 2016, na 
oitava edição do evento, foram submetidos 
2.458 trabalhos científicos de 137 institui-
ções de ensino. Nesse total, estão inclusos 
os de conclusão de curso de graduação 
(tcc); as monografias de cursos de especia-
lização ou MBa; as dissertações de mestra-
do e as teses de doutorado; além de proje-
tos de iniciação científica e outros. 

Vale ressaltar que um dos pontos altos des-
sa iniciativa é a possibilidade de integração 
e comunicação entre pesquisadores da es-
tácio e de outras instituições de ensino para 
intercâmbio de conhecimento produzido.

Debate eM Juiz De FoRa
o centro universitário Juiz de Fora (Mg) 
promoveu, em maio de 2016, a terceira 
edição do seminário acadêmico e científico 
com recorde de participação (3 mil estudan-
tes). a organização do evento recebeu 240 
resumos, dos quais 200 foram aprovados 
(160 para apresentações na modalidade oral 
e 40 banners). todos os trabalhos foram 
publicados em anais. 

outro ponto forte da organização do evento 
foi a arrecadação de uma tonelada e meia 
de alimentos e de 70 brinquedos durante 
as inscrições. as doações foram destinadas 
às seguintes instituições: Fundação ricardo 
Moysés Júnior, ascoMcer, condomínio de 
idosos luíza de Marillac e Fundação Maria 
Mãe, todas do município de Juiz de Fora.

MeDiCina eM Destaque no Rio
tendo como tema central “desafios para 
as escolas Médicas no século xxi” o cam-
pus arcos da lapa, no rio de Janeiro (rJ), 
promoveu o Vi congresso de Medicina da 
universidade estácio de sá, a ix Jornada de 
iniciação científica, o ix simpósio acadêmi-
co do centro acadêmico, e o iii Fórum de 
aperfeiçoamento docente. as atividades 
foram realizadas de 16 a 18 de maio de 2016 

laboRatóRio  
Na uNidade João uchoa (RJ): 
destaque NacioNal
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durante os três dias de intensa programa-
ção, cerca de 500 pessoas circularam pelo 
campus e participaram das atividades que 
foram distribuídas em 11 mesas, seis pales-
tras, cinco oficinas, 25 minicursos, além de 
três dinâmicas e quatro sessões interativas. 
Já a Jornada de iniciação científica con-
tou com a apresentação de 40 trabalhos. 
toda a produção acadêmica foi reunida em 
anais dos eventos.

inoVação eM tRataMento  
Da FilaRiose
uma pesquisa liderada pelo professor 
Fernando leonel e desenvolvida com os 
seus alunos, na unidade do recife (Pe), 
apresentou uma nova forma de tratamento 
da filariose (também conhecida por elefan-
tíase e causada por parasitas – filárias). a 
metodologia foi validada pela organização 
Mundial de saúde (oMs) e contribuiu para 
a modificação do protocolo oficial de trata-
mento da doença pela instituição. 

o docente, que já visitou alguns países di-
vulgando os resultados desse trabalho, rece-
beu uma equipe da oMs na capital pernam-
bucana, onde foram apresentados casos 
concretos envolvendo os seus estudos.

pós-GRaDuação 2016

alunos  
MatRiCulaDos

CResCiMento eM  
ensino a DistânCia

CResCiMento 
em relação a 2015

71,6 Mil

+27,2%

+2,4%

bolsas De MestRaDo e DoutoRaDo
Para fortalecer ainda mais o nível de pes-
quisa acadêmica, foi criada, em setembro 
de 2016, a Política de Bolsas de Mestrado 
e doutorado da unesa. Nesse sentido, 
foram estabelecidas normas internas para a 
concessão de descontos nas mensalidades 
dos cursos ministrados pelo Programa de 
Pós-graduação stricto sensu, contribuindo, 
assim, para a qualificação de docentes, co-
laboradores ativos e ex-alunos da estácio. 
atualmente, são oferecidas 132 bolsas.

paRCeRias inteRnaCionais 
o avanço da internacionalização da educa-
ção superior é considerado um fenômeno 
global. a estácio já está integrada a esse 
movimento que conta com a mobilidade 
estudantil como uma das modalidades mais 
tradicionais e em franco crescimento. 

instituída em 2016, a Política de 
Bolsas de Mestrado e doutorado 
estende-se a docentes, 
colaboradores e ex-alunos.

73



Por meio da diretoria de Pesquisa aplica-
da (dPa), a estácio incentiva e divulga a 
produção técnico-científica de seus corpos 
docente, discente e administrativo. Neste 
cenário e diante da relevância conquista-
da pela internacionalização da educação 
superior, a dPa conta com a assessoria de 
cooperação internacional (aci).

a aci atua em três principais frentes: cele-
bração de convênios com instituições es-
trangeiras, intercâmbio de alunos e docen-
tes, além de desenvolvimento de pesquisas 
com colaborações internacionais.

com base nesses propósitos, em 2016, a 
estácio manteve atividades conjuntas com 
as seguintes instituições: Mercer university 
(estados unidos), Northumbria university 
(reino unido), universidad de los andes 
(chile), universidade do Porto (Portugal), 
universidade de reims champagne-arden-
ne (França), entre outras. 

atiViDaDes aCaDêMiCas 
CoMpleMentaRes
também atuamos fortemente para que os 
nossos alunos possam desenvolver compe-
tências e valores que vão além da formação 
específica do curso escolhido. com esse 
objetivo estamos avançando no sentido de 
padronizar a oferta de atividades acadêmi-
cas complementares (aac) para todas as 
unidades do país. 

atualmente, as aac compõem aproximada-
mente 7% da carga horária total dos cursos 
de graduação, representando, em média, 180 
horas por curso. as atividades previstas estão 
associadas às dimensões ensino, Pesquisa e 
extensão. o grande diferencial dessa iniciativa 
na estácio se refere à forma como atuamos 
com a organização das aac em seus quatro 
eixos transversais: cidadania; científico-aca-
dêmico, empregabilidade, empreendedorismo 
e inovação; e sustentabilidade.

de acordo com o Ministério da educação, 
as aac são componentes curriculares que 
possibilitam o reconhecimento por ava-
liação de habilidades, conhecimentos e 
competências do aluno, inclusive aquelas 
adquiridas fora do ambiente escolar. 

extensão e CiDaDania 

oFiCinA SABEr do SABor 
Professores e alunos dos cursos de Nutri-
ção e gastronomia estão desenvolvendo 
um bem-sucedido projeto de extensão 
envolvendo jovens com síndrome de down.  
No campus r-9 situado na taquara, zona 
oeste do rio de Janeiro (rJ), a “oficina 
saber do sabor” trabalha conceitos de Nu-
trição, alimentação, gastronomia e saúde. 
as atividades têm periodicidade semanal e 
cada oficina dura três horas.

DiVulGação  
as pesquisas dos aluNos  
e doceNtes são iNceNtivadas 
e divulgadas 
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o grupo atendido é composto por 12 jo-
vens com síndrome de down, integrantes 
do Projeto reunir, realizado desde 2014 
nesta unidade. as atividades são focadas 
no desenvolvimento de habilidades culiná-
rias que contribuam para facilitar a auto-
nomia desses participantes em relação às 
suas escolhas alimentares. 

SAúdE Como prioridAdE
outra iniciativa do campus r-9 – taquara 
(rJ) é o projeto “requalificação das con-
dições de moradia das famílias dos alunos 
do solar Meninos de luz na comunidade 
Pavão-Pavãozinho”. seu principal objetivo 
é o desenvolvimento de práticas de pre-
venção e combate às doenças associadas 
às baixas condições de salubridade local. 
o trabalho com moradores dessa comuni-
dade envolvem estudantes e professores 
do curso de arquitetura. 

rEgulAriZAção FundiáriA urBAnA
o projeto “estado, território e Políticas de 
regularização Fundiária no complexo do 
alemão” é uma iniciativa de extensão do 

curso de direito do campus Nova amé-
rica (rJ) e de capacitação do seu corpo 
discente. Por meio dessa atividade, a 
proposta é de mapeamento das políticas 
de ordenação e regularização do solo, 
adotadas pelo Poder Público, nas esferas 
federal, estadual e municipal nessa comu-
nidade situada nas cercanias do campus. 
dessa forma, se busca o aprofundamento 
da reflexão acadêmica sobre a real dimen-
são e o impacto social das políticas oficiais 
de planejamento territorial na localidade.

CulTurA prEvEnTivA
alunos de graduação em enfermagem 
da unidade de sulacap (rJ), localizada 
na zona oeste carioca, estão à frente do 
projeto de extensão “Prevenção de dsts 
virais em escolas”. essa iniciativa envolve 
ações educativas com adolescentes e 
pré-adolescentes matriculados na rede 
pública de ensino da cidade do rio de 
Janeiro. as atividades incluem aborda-
gens sobre os riscos associados às doen-
ças sexualmente transmissíveis (dsts) e 
como evitá-las. 

instituição ReitoR/ReitoRa

ceNtRo uNiveRsitáRio estácio do ceaRá aNa flávia alcâNtaRa chaves

ceNtRo uNiveRsitáRio estácio de  
são paulo

alexaNdRe aNtuNes  
paRReiRas bastos

ceNtRo uNiveRsitáRio estácio do Recife kesi sodRe da motta gomes

ceNtRo uNiveRsitáRio estácio JuiZ de foRa maRcia medeiRos mota

ceNtRo uNiveRsitáRio estácio da amaZôNia bReNa lage vasques liNhaRes

ceNtRo uNiveRsitáRio estácio da bahia JuaReZ moRaes Ramos JuNioR

ceNtRo uNiveRsitáRio da faculdade 
estácio de  sá de belo hoRiZoNte Jucie abReu da silva

ceNtRo uNiveRsitáRio estácio de  
RibeiRão pReto kaRiNa pRado fRaNchiNi biZeRRa

ceNtRo uNiveRsitáRio estácio de saNta 
cataRiNa Rafael aNdRes villaRi

ceNtRo uNiveRsitáRio estácio de bRasília - 
estácio bRasilía adRiaNo luis foNseca

uNiveRsidade estácio de sá hudsoN Rubem de oliveiRa  
mello JuNioR

os ReitoRes Da estáCio

além dos reitores, a estácio conta com ronaldo Mota, o chanceler da instituição. como embaixador aca-
dêmico do grupo, Mota tem como missão fortalecer a imagem de excelência acadêmica da instituição. sua 
atuação promoverá especialmente a motivação acadêmica de docentes, alunos e demais colaboradores, 
firmando e atuando na promoção da imagem de qualidade do grupo estácio, juntamente com a Presidência 
e a Vice-presidência de relações institucionais e sustentabilidade.
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EduCAção populAr 
desenvolvido por docentes da unidade Ja-
raguá (al), o projeto “diálogo em educa-
ção Popular em saúde (diePs)” tem como 
principal objetivo promover mudanças na 
Vila de Pescadores que conta com uma po-
pulação de aproximadamente 500 famílias. 
as atividades educativas envolvem dicas 
de prevenção de diabetes, hipertensão e 
doenças sexualmente transmissíveis (dsts), 
entre outros problemas de saúde. o traba-
lho também envolve práticas de educação 
ambiental com a população local.

soluções CoRpoRatiVas: Rio 2016, 
CoMpetênCia CoMo leGaDo
contamos com uma diretoria de soluções 
corporativas que, desde 2014, oferece 
serviços customizados de desenvolvimento 
profissional para empresas públicas e priva-
das, de forma a qualificar talentos e fortale-
cer competências. Nesse segmento, um dos 
pontos altos de 2016, ano de consolidação 
da área, foi a parceria da estácio com o 
comitê olímpico internacional (coi) para 
a preparação de mais de 140 mil pessoas 

que atuaram como voluntárias nos Jogos 
olímpicos rio 2016. Produzimos materiais 
didáticos, preparamos pessoas para atua-
rem em diferentes frentes de voluntariado 
durante o evento, além de termos formado 
opinião e construído conhecimento a partir 
dessa experiência. 

a iniciativa possibilitou à instituição repen-
sar o seu papel como educadora, já que 
nenhum evento poderia ser mais expressivo 
para discutir a importância da educação e 
da gestão de pessoas como os Jogos olím-
picos sediados em 2016 no rio de Janeiro.

em função do ineditismo da parceria, rece-
bemos a visita de integrantes do coi e do 
comitê olímpico do Japão que vieram em 
busca de troca de aprendizado para os pró-
ximos Jogos olímpicos, a serem realizados 
naquele país oriental, em 2020. os visitan-
tes ressaltaram que ficaram impressionados 
e contagiados com o nível de engajamento 
de alunos, professores e outros colabora-
dores da estácio envolvidos com o proces-
so de preparação do voluntariado. 

a diretoria de soluções 
corporativas coordenou a 
capacitação dos voluntários 
para a rio 2016.
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outra parceria bem-sucedida foi firmada 
em 2016 com a Natura para oferecer bolsas 
de estudo de graduação e pós-graduação 
para as suas consultoras, extensivas aos 
familiares. a iniciativa conjunta já gerou 
centenas de inscritos em todo o território 
nacional. o projeto continua em 2017.

CuRsos liVRes
como parte da estratégia de diversificação 
de negócios da estácio, o segmento de 
cursos livres, realizados em ambiente online, 
sinaliza com grande potencial e estamos dis-
postos a alavancar esse campo de atuação. 

um passo importante rumo aos avanços 
desejados foi a parceria firmada com o 
grupo norte-americano udemy, um dos 
maiores do mundo no segmento de cursos 
livres. a partir dessa aliança contamos com 
680 cursos online, dos quais 190 foram 
criados pela estácio e os demais pela orga-
nização parceira. 

em 2016, capacitamos 43.487 alunos 
somando os cursos disponíveis no Portal 
estácio e na plataforma udemy.

2015 2016

ead total 28.302 34.143

pReseNcial 10.499 9.344

ToTAl 38.801 43.487

noVas opoRtuniDaDes
identificamos oportunidades de crescimento 
em alguns segmentos de mercado. Nesse 
sentido, já criamos 1.100 cursos em 62 uni-
dades da estácio destinados à capacitação 
de Jovens aprendizes (de 14 aos 24 anos). 
de acordo com regras do Ministério do 
trabalho, esses jovens que estão passando 
pela primeira experiência de emprego são 
contratados por empresas, desde que pos-
sam conciliar a carga horária de aprendiza-
do de prática profissional com as atividades 
educacionais. 

Para avançar nesse segmento, em 2017 
estamos em negociação de parcerias com 
instituições representativas do segmento 
empresarial de forma a alavancar a oferta 
de capacitação, prioritariamente, para jo-
vens em processo de liberdade assistida.

aCaDeMia Do ConCuRso
outro segmento com grande potencial de 
crescimento de demanda é o de prepara-
ção de estudantes de direito para pres-
tarem o exame de ordem da ordem dos 
advogados do Brasil (oaB), prerrogativa 
para o exercício da profissão. em 2016, 
preparamos 17 mil alunos para essas provas 
específicas.

Mba eM compliance e Gestão De 
RisCos
com o objetivo de atender à demanda 
crescente das organizações brasileiras 
por gestores com formação em gestão de 
riscos corporativos, a estácio desenvolveu 
o curso de pós-graduação lato sensu MBa 
executivo compliance e gestão de riscos. 

essa inovação em termos de qualificação 
acadêmica tem o intuito de fornecer uma 
visão integrada da gestão de riscos, a partir 
de um conteúdo multidisciplinar. as abor-
dagens envolvem temáticas como gover-
nança corporativa, planejamento tributário, 
compliance, fundamentos éticos, gestão de 
ti, auditoria e contabilidade, entre outras.

alunos  
capacitados nos cursos  
livres online em 2016

43,4 mil
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inteGRação  
Campus tom Jobim (RJ): 
iNtegRado ao sistema de 
gestão ambieNtal 
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dimeNsão ambieNtal 

cAdA VeZ mAis 
sustentÁVeL
2016 foi o ano da consolidação 

estratégica do sistema de gestão 
ambiental da estácio

a ecoeficiência sempre inspirou as nossas 
ações de engajamento e de gerenciamento 
rumo à redução do consumo de recursos 
naturais e de outros impactos ambientais 
decorrentes das nossas atividades. em 2016 
avançamos na consolidação de estratégias 
corporativas que irão fortalecer, continua-
mente, o sistema de gestão ambiental que 
já está disseminado de forma padronizada 
para as unidades de todo o Brasil. os resul-
tados alcançados com esse esforço, desta-
cados neste capítulo, indicam que estamos 
no caminho certo. 

após a realização de um mapeamento, 
criamos um novo Plano de gerenciamen-
to ambiental que contribuirá para que as 
unidades estácio estejam alinhadas com as 
melhores práticas de ecoeficiência do mer-
cado. Para facilitar o processo, desenvolve-
mos um checklist de requisitos ambientais 
e um conjunto de indicadores que apoiarão 
as ações de monitoramento trimestral das 
condições de cada unidade. 

isso inclui, por exemplo, atualização de 
licenciamento ambiental e outorga de água 
(para captação subterrânea) onde houver 
necessidade desses procedimentos, Plano 
de gerenciamento de resíduos sólidos 
(Pgrs) implementado e Plano de Manuten-
ção de estações de tratamento de efluen-
tes (ete) para as unidades que contam 
com essas instalações, entre outros. 

Vale ressaltar que os requisitos ambientais 
representam item obrigatório do nosso 
Programa de excelência em gestão (Peg) 
e a cada ano são distribuídos pontos, em 
função dos resultados alcançados.  

ResultaDos positiVos 
como resultados importantes das práticas 
de gestão ambiental, alcançamos 41% de 
Pgrs implantados em 2016 (trabalhamos 
com a meta de 70% para 2017) e 75% das 
nossas unidades obtiveram pontuação 
entre 50% e 98% (40% acima de 70%) em 
avaliações dos requisitos ambientais. 

De uniDaDes  
com Planos de  
gerenciamento de resíduos  
sólidos: meta para 2017

70%
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pRoJeto oliMpÍaDas “eDuCaR paRa 
tRansFoRMaR - 2016”
Mais uma vez, o Projeto olimpíadas “edu-
car para transformar - 2016” demonstrou o 
êxito das ações de engajamento do público 
interno em prol da nossa ecoeficiência, com 
reflexos positivos na redução do consumo 
energético e, consequentemente, nas finan-
ças da empresa. 

somadas às ações de conscientização, se 
destacam as práticas de gestão ambiental 
que se fortaleceram em 2016. um exemplo 
nesse sentido é o dos projetos de retro-
fit da iluminação de 25 operações, que 
representam 55% do consumo energético 
da estácio. essas e outras iniciativas con-
tribuíram para os melhores resultados em 
destaque nesta edição.

aVanços assoCiaDos aos Requisitos aMbientais

abaixo  
Do oRçaMento (YtD)1 
resultado Financeiro

MÉDia De ReDução  
taRiFáRia 
após a implantação de 
projetos

DeFinição Do  
plano DiRetoR De 
eneRGia estáCio

De ConsCientização 
sobre consumo de energia e 
água para as unidades estácio – 
criação de mascote

ReDução Do ConsuMo 
 De eneRGia (YtD)1

8%

5%

energia

campanha4%

* Ytd: year to date na expressão original em inglês, ou do início do ano até a data atual).

Nosso mascote, criado, em 2016, apresenta 
as boas-vindas à estácio e alerta para a im-
portância do papel de cada um, no proces-
so de conscientização sobre ecoeficiência, 
disseminado pelo Programa educar para 
transformar.

SEJA BEM-VINDO À

ESTÁCIO

Educar para trasformar
o mundo em um lugar melhor.

Seja consciente, faça sua parte.
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uniDaDes 
em 2016

uniDaDes 
em 2016

Do ConsuMo estáCio 
no Mercado livre

Do ConsuMo estáCio 
no Mercado livre

25 18

50% 37%

ReDução De ConsuMo eneRGÉtiCo 
a redução do consumo per capita foi de 
7%. em termos de consumo absoluto, a 
redução foi de 4%, o que representou um 
total de 1.777 MWh. a economia financeira 
para a estácio foi de r$ 1,35 milhão.

iMplantação De leD pRoJeto MeRCaDo liVRe

ConsuMo De áGua 
apesar dos esforços internos, houve um 
aumento do consumo per capita de água 
da ordem de 8%, em 2016, em comparação 
com 2015. isso se deve à adição de con-
sumo de cinco unidades, incluindo as que 
utilizavam poço artesiano e passaram a se 
abastecer por meio de caminhão pipa.

38.319,0
2015 (Ytd)

753,00
2015 (Ytd)

36.676,4
2015 (Ytd)

740,00
2015 (Ytd)

Evolução do ConSumo dE EnErgiA MhW

ConSumo KWh/aluNo

Evolução TAriFáriA (dESpESAS ToTAl Ano /  
ConSumo ToTAl Ano) r$ (reais)

ConSumo litros/aluNo

2014 2015 2016 2014 2015 2016

12,1

91,6

11,3

86,5

12,1

79,6
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em 2017, os recursos  
serão revertidos para projetos  
de automação ou captação  
de água das unidades  
vencedoras da competição.

uniDaDes VenCeDoRas

pReMiação paRa  
os tRês campi CoM MaioR 
pontuação

Gestão De seGuRança 
em 2016, como resultados positivos das 
ações de gestão de segurança da estácio 
se destacaram a emissão de 20 auto de 
Vistoria do corpo de Bombeiros (aVcBs), 
12 procedimentos elaborados e 34 visitas 
realizadas (coaching de segurança), tota-
lizando 93% das unidades com pontuação 
acima de 70%. também foi realizado treina-
mento dos brigadistas voluntários.

ConstRução sustentáVel  
eM santa CRuz
como parte dos seus diferenciais, a nova 
unidade da estácio em santa cruz, zona 
oeste do rio de Janeiro (rJ), foi planeja-
da com critérios de sustentabilidade que 
contribuirão para a economia de recursos 
naturais no longo prazo. são exemplos 
nesse sentido o sistema para reúso de água 
e a estrutura de iluminação (com lâmpadas 
led nos espaços fechados e aproveitamen-
to de luz natural nas áreas de convivên-
cia). o prédio também foi adaptado para 
assegurar as condições de acessibilidade 
do público.

com mais de 5,5 mil alunos, a unidade con-
ta com laboratórios mais modernos para 
a área de saúde, além de oferecer quatro 
novos cursos: Nutrição, educação Física, 
logística e gestão de rh. 

águA E ESgoTo

EnErgiA ElÉTriCA

unidAdE SÉriE pTS yTd

1º doRival caYmmi (RJ) A 130

2º uNiseb RibeiRão pReto (sp) C 76

3º cuRitiba (pR) A 66

unidAdE SÉriE pTS yTd

1º fal – ZoNa NoRte (Natal-RN) B 112

2º fal – Romualdo galvão (Natal-RN) C 76

3º facitec (df) A 50

R$ 100 mil
1º lugar

R$ 75 mil
2º lugar

R$ 50 mil
3º lugar

82

Estácio 
RelatóRio De sustentabiliDaDe  
2016



eConoMia De áGua eM niteRói
Na unidade Niterói ii (rJ), foi  
implementada em 2016 uma iniciativa 
simples e inovadora com excelentes resul-
tados práticos em termos de economia e 
recursos hídricos. uma garrafa Pet cheia 
de água, inserida na caixa acoplada, con-
tribui para que o volume seja preservado a 
cada descarga.

o “Projeto de redução do volume de  
água na caixa de descarga acoplada” sina-
liza que essa metodologia é mais eficiente 
do que simplesmente alterar o funciona-
mento da boia. além de ser mais simples, 
já que não demanda nenhum conhecimen-
to técnico, o sistema também preserva 
a altura da lâmina d’água que ajuda na 
eficácia da descarga. 

Vale ressaltar que as bacias da unidade fun-
cionam no sistema de ação sinfônica, que 
necessita de menos água do que uma bacia 
de arraste normal, tendo em vista que, além 
da ação do escoamento, apresenta um vá-
cuo que auxilia na remoção dos dejetos.

uniDaDe  
saNta cRuZ: RefeRêNcia  
em gestão ambieNtal

estáCio ReCiClanDo
Na unidade Boa Vista (rr) o “Projeto está-
cio reciclando” tem trabalhado a temática 
da gestão ambiental de uma forma interdis-
ciplinar, estabelecendo conexões dos deba-
tes e das abordagens com outros campos 
do conhecimento como administração, 
recursos humanos, Publicidade e Design. 

associadas a essa iniciativa, várias ativida-
des práticas envolvendo alunos e professo-
res foram realizadas, em junho, na semana 
Mundial do Meio ambiente. dentre as quais, 
se destacam a implantação de um ecopon-
to de coleta seletiva em uma comunidade 
da serra do tepequem, além de ações de 
sensibilização de moradores e turistas para 
a conservação das áreas naturais da região.

a proposta das atividades práticas foi de 
destacar a importância do pilar socioam-
biental para a construção do perfil de 
gestor. também foi enfatizado que além de 
respeitar a legislação vigente, outra carac-
terística essencial a esse profissional é a ca-
pacidade de valorização das comunidades 
onde os projetos são implementados.
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suMáRio GRi

ConteúDo GeRal

aspeCto DesCRição páGina/Resposta oMissão

ESTrATÉgiA E 
AnáliSE

g4-1 mensagem do presidente 5

g4-2 descrição dos principais impactos, 
riscos e oportunidades 9

pErFil 
orgAniZACionAl

g4-3 Nome da organização 9

g4-4 principais marcas, produtos e/ou 
serviços 9

g4-5 localização da sede da organização 9

g4-6 países onde estão as principais unidades 
de operação ou as mais relevantes para os 
aspectos da sustentabilidade do relatório

10

g4-7 tipo e natureza jurídica da propriedade 9

g4-8 mercados em que a organização atua 9

g4-9 porte da organização 9, 10

g4-10 perfil dos empregados 33-35

g4-11 percentual de empregados cobertos 
por acordos de negociação coletiva

100% dos empregados próprios (exceto 
estagiários)

g4-12 descrição da cadeia de fornecedores 
da organização 15-17

g4-13 mudanças significativas em relação 
a porte, estrutura, participação acionária e 
cadeia de fornecedores

15, 21

g4-14 descrição sobre como a organização 
adota a abordagem ou princípio da 
precaução

a estácio não adota o princípio da precaução

g4-15 cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente 27

sobRe o RelatóRio
este relatório apresenta as principais 
informações relativas aos resultados 
financeiros e econômicos, de gestão e 
governança corporativa e de desempenho 
socioambiental da companhia. consideran-
do informações do periodo compreendido 
entre 1º de janeiro de 2016 e 31 de dezem-
bro de 2016, o relatório é direcionado aos 
principais públicos com os quais a estácio 
se relaciona: alunos e egressos, docentes, 
colaboradores, investidores, a sociedade 
em geral e o poder público. seu conteúdo 
foi elaborado de acordo com as diretrizes 

aNexo gri

g4 da global reporting initiative (gri), 
aplicadas em nível essencial, sem verifi-
cação externa. e é apresentado em ver-
são digital (PdF) e impressa. Não houve 
alterações significativas de escopo ou de 
informações com relação a edições ante-
riores. g4-18, g4-28, g4-32, g4-33

dúvidas, críticas e sugestões so-
bre o conteúdo apresentado po-
dem ser encaminhadas ao e-mail 
sustentabilidade@estacio.br. g4-31
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ConteúDo GeRal

aspeCto DesCRição páGina/Resposta oMissão

pErFil 
orgAniZACionAl

g4-16 participação em associações e 
organizações 27

ASpECToS 
mATEriAiS 
idEnTiFiCAdoS E 
limiTES

g4-17 entidades incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas e entidades não 
cobertas pelo relatório

o formulário de Referência da estácio 
participações, disponível em http://www.
estacioparticipacoes.com/, em "informações 
financeiras/documentos cvm, traz a 
lista de todas as entidades incluídas nas 
demonstrações financeiras.

g4-18 processo de definição do conteúdo do 
relatório 84

g4-19 lista dos temas materiais 12

g4-20 limite, dentro da organização, de cada 
aspecto material 12

g4-21 limite, fora da organização, de cada 
aspecto material 12

g4-22 Reformulações de informações 
fornecidas em relatórios anteriores Não houve

g4-23 alterações significativas de escopo e 
limites de aspectos materiais em relação a 
relatórios anteriores

Não houve

EngAjAmEnTo dE 
stakeholders

g4-24 lista de grupos de stakeholders 
engajados pela organização 13-17

g4-25 base usada para a identificação e 
seleção de stakeholders para engajamento 13-17

g4-26 abordagem para envolver os 
stakeholders 13-17

g4-27 principais tópicos e preocupações 
levantadas durante o engajamento, por grupo 
de stakeholders

12

pErFil do 
rElATório

g4-28 período coberto pelo relatório 84

g4-29 data do relatório anterior mais recente  25/08/2016

g4-30 ciclo de emissão de relatórios anual

g4-31 contato para perguntas sobre o 
relatório ou seu conteúdo 84

g4-32 opção da aplicação das diretrizes e 
localização da tabela gRi 84

govErnAnçA g4-33 política e prática atual relativa à busca 
de verificação externa para o relatório 84

g4-34 estrutura de governança da 
organização 21, 22

ÉTiCA E 
inTEgridAdE

g4-56 valores, princípios, padrões e normas 
de comportamento da organização 11
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ConteúDo espeCÍFiCo

aspeCto DesCRição páGina/Resposta oMissão

CATEgoriA EConômiCA

dESEmpEnho 
EConômiCo

g4-dmA forma de gestão 55-59

g4-EC1 valor econômico direto gerado e 
distribuído 57

g4-EC4 ajuda financeira significativa recebida 
do governo 58

prESEnçA no 
mErCAdo

g4-dmA forma de gestão 56-57

g4-EC5 proporção entre o salário mais baixo 
da organização e o salário mínimo local, por 
gênero

o menor salário pago tem um valor padrão 
para todas as unidades da estácio, sendo 
equivalente ao salário mínimo legal vigente.

impACToS 
EConômiCoS 
indirEToS

g4-dmA forma de gestão 65, 70, 75-77

g4-EC8 descrição de impactos econômicos 
indiretos significativos 47, 50, 53, 65, 70

práTiCAS dE 
ComprAS

g4-dmA forma de gestão 15-17

g4-EC9 políticas, práticas e proporção de 
gastos com fornecedores locais 17

CATEgoriA SoCiAl – práTiCAS TrABAlhiSTAS E TrABAlho dECEnTE

EmprEgo g4-dmA forma de gestão 29-43

g4-lA1 Número total e taxas de novas 
contratações e rotatividade de empregados 39

TrEinAmEnTo E 
EduCAção

g4-dmA forma de gestão 29-32

g4-lA9 média de horas de treinamento por 
ano 32

TrEinAmEnTo E 
EduCAção

g4-lA10 programas para gestão de 
competências e aprendizagem contínua 29

g4-lA11 percentual de empregados que 
recebem análises de desempenho 36-39

CATEgoriA SoCiAl – SoCiEdAdE 

ComunidAdES 
loCAiS

g4-dmA forma de gestão 44-53

g4-So1 percentual de operações com 
programas implementados de engajamento 
com a comunidade local

44

ComBATE à 
Corrupção

g4-dmA forma de gestão 23-26

g4-So3 unidades submetidas a avaliações de 
riscos relacionados à corrupção 23

g4-So4 percentual de empregados treinados 
em políticas e procedimentos anticorrupção 24
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ConteúDo espeCÍFiCo

aspeCto DesCRição páGina/Resposta oMissão

CATEgoriA SoCiAl – rESponSABilidAdE pElo produTo 

roTulAgEm dE 
produToS E 
SErviçoS

g4-dmA forma de gestão 66-68

g4-pr5 Resultados de pesquisas medindo a 
satisfação do cliente 66

ConFormidAdE g4-dmA forma de gestão 68

g4-pr9 multas por não conformidade relativas 
ao fornecimento e uso de produtos e serviços 68
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CooRDenação GeRal
Vice-presidência de relações 
institucionais e sustentabilidade
gerência de Parcerias e sustentabilidade
contato: sustentabilidade@estacio.br 

ConsultoRia GRi, ConteúDo  
e DesiGn
report sustentabilidade  
www.reportsustentabilidade.com.br

FotoGRaFia
Fotos de anna Fischer, exceto:   
acervo estácio (páginas 4, 25, 28, 32, 83 e 
89); João andrade (página 6); divulgação 
Prêmio estácio de Jornalismo (páginas 
14 e 15); rogério ducasble (página 28); 
acervo Projeto era uma Vez... Brasil 
(página 45); Marcio rodrigues - MPix/
cBJ (página 47); acervo Prêmio territórios 
educativos (página 49); acervo rolê 
carioca (página 52); acervo centro de 
treinamento rio 2016 (página 76).

ReVisão
alicia toffani

agradecemos a todos os colaboradores 
da estácio que contribuíram para o 
desenvolvimento deste relatório.

CRÉDitos
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