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O

Fundo Patrimonial Amigos da Poli nasceu da determinação de um conjunto de Politécnicos em ajudar nossa
Escola, como reconhecimento pelo que fez pela sua formação. Além de ajudar a Poli, o Fundo possui outros objetivos
ousados: difundir o modelo de Endowment no Brasil, criar
um novo padrão de relacionamento entre as faculdades brasileiras, seus ex-alunos e empresas e por fim, viabilizar um
modelo eficiente que seja agilmente replicável em outras
instituições de ensino superior.
A consciência do tamanho do desafio proposto e das limitações que qualquer organismo não governamental possui
nos fizeram adotar a postura de administrarmos cuidadosamente o nosso capital , mas dispostos a correr riscos na
aplicação de seus rendimentos , apoiando a inovação, o que
acreditamos ser o principal caminho para a obtenção do
sucesso no campo da engenharia.
Durante o ano de 2013 o Fundo conseguiu avanços em todos os seus objetivos: o apoio a um conjunto de projetos
de alto potencial nos fez cumprir nossa missão principal. O
aconselhamento e ajuda ás diversas Universidades e ONGs
que buscaram conhecer o modelo do Fundo catalisou outras
iniciativas, algumas sendo lançadas já em 2014, o que iniciou uma promissora discussão dos legisladores brasileiros

na direção de criar incentivos para esta atividade. Por fim,
o modelo do Amigos da Poli continuou seu aprimoramento,
com a solidificação de nossa governança, o estabelecimento
de processos de seleção de projetos, mensuração de impactos e auditoria, assim como ferramentas de comunicação e a
preparação para obtenção de isenções fiscais sobre nossas
atividades.
Para 2014 nossos principais objetivos são crescer, permitindo que o poder de ação do fundo aumente consideravelmente, acelerar o processo de profissionalização e continuar a
identificar e apoiar projetos de grande potencial que a Escola, devido a suas limitações, não consegue financiar sozinha.
A Universidade de São Paulo atualmente enfrenta diversos
desafios orçamentários; em momentos como este, reafirmamos nossa posição como um parceiro de longo prazo da USP
e especificamente da Poli e de sua nova administração, e nos
colocamos a disposição para apoia-la. Por fim agradecemos
a todos os que ajudam a escrever esta história pioneira para
a educação superior brasileira.

Palavra do Conselho Deliberativo
Fundo Patrimonial Amigos da Poli
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E

m 2013, a palavra-chave para o Fundo Amigos da
Poli foi implementação. Tornar realidade as ideias e
projetos desenvolvidos ao longo dos anos anteriores, fazendo com que nosso modelo de Endowment
se mostrasse viável, eficiente e capaz de gerar impactos relevantes na Escola Politécnica, tornando-se
assim um benchmark para a sociedade brasileira.

Desenvolvemos e implementamos processos, criamos novas parcerias, aprofundamos o relacionamento com a Poli, preparamos o fundo para obtenção de
isenções fiscais e aumentamos o número de voluntários. Por fim iniciamos um processo de profissionalização do fundo que permitira a sua perenidade e
aumento da qualidade de nossas atividades.

Iniciamos o programa de doações anuais, destinando
R$ 200 mil para oito projetos de alto impacto, dos
quais destacamos o estabelecimento de uma parceria
com uma das principais Universidades do mundo e
os apoios às equipes de engenharia da Poli, que vem
conquistando ótimos resultados no Brasil e internacionalmente.

Temos muito orgulho de compartilhar os resultados
de 2013, nossos objetivos para 2014 e seguimos de
portas abertas para darmos, juntos com a Escola, sua
comunidade e toda a sociedade brasileira, os próximos passos em direção ao desenvolvimento de uma
das melhores faculdades de engenharia do mundo.
Fica aqui registrado o nosso agradecimento a todos
aqueles que trabalham para o sucesso do Amigos da
Poli.

Palavra da Diretoria
Fundo Patrimonial Amigos da Poli
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1

Nosso conceito

Função Primordial
O Fundo Patrimonial Amigos da Poli se organiza como uma instituição sem
fins lucrativos, que tem por objetivo apoiar o desenvolvimento humano,
técnico e científico da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Em
suma, uma associação cujo objetivo primordial é contribuir para a formação
de engenheiros cada vez mais qualificados.

Gestão de recursos
A maneira pela qual o Amigos da Poli angaria e aplica seus recursos
é inovadora, e representa uma alternativa inteligente para expandir o
desenvolvimento de projetos propostos pela comunidade politécnica.
É através do apoio a estes projetos que a associação tem condições de
contribuir decisivamente para a criação de uma escola de engenharia de
nível mundial.

Multiplicação
O sucesso do amigos da Poli é fundamental para que sua estrutura de
atuação ganhe respaldo entre outras universidades, e para que o modelo
possa se espalhar pelo país, gerando avanços significativos na educação de
nível superior brasileira.

Progresso no Brasil
A formação de engenheiros de qualidade é fundamental para um país
que vislumbre o crescimento contínuo, seja do ponto de vista humano,
tecnológico ou organizacional. O desenvolvimento da engenharia é uma
ferramenta de transformação intimamente relacionada ao progresso.
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2 Como funciona
DOADORES
A comunidade politécnica
é formada por alunos
(graduação, pós e
extensão), docentes,
pesquisadores,
funcionários e alumni
COMUNIDADE
POLITÉCNICA

Prestação de contas para
doadores e comunidade
em geral

ASSOCIAÇÃO
AMIGOS DA POLI

FUNDO
PATRIMONIAL

principal do
fundo

Fluxos de projetos / resultados

rendimento

Apenas os
rendimentos do fundo
serão utilizados

Fluxos de recursos $
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3 Doadores associados*
Adalberto Bueno Netto

Presidente da Construtora Bueno Netto

Alberto Fernandes

Vice-Presidente do Itaú BBA

Antônio Carlos Barbosa de Oliveira

Conselheiro do Itaú BBA

Carlos Eduardo Terepins

CEO e Presidente do Conselho da Construtora Even

Cássio Casseb Lima

Ex-presidente do Banco do Brasil e do Grupo Pão de Açúcar

Cosan

Grupo empresarial com negócios em infraestrutura e energia

Eduardo de Toledo

Diretor da MSP Participações

Emilson Alonso

Ex-CEO do HSBC para a América Latina e Caribe

Peter Donald Graber

CEO da Graber Sistemas de Segurança

Guilherme Affonso Ferreira

CEO da Bahema Participações

Gustavo A. Pierini

Managing partner da Gradus management consultant

Instituto Semeia

Instituto do empresário Pedro Passos (Co-Chairman da Natura)

Itaú Unibanco

Maior banco privado da América Latina

Jayme Brasil Garfinkel

Presidente do Conselho da Porto Seguro

João Carlos Santos

Sócio do banco BTG Pactual e analista em equity research

Laércio José de Lucena Cosentino

Co-CEO da Cambuhy Investimentos

Luis Guilherme Ronchel Soares

Gestor e sócio pa Núcleo Capital

Luis Stuhlberger

Sócio e CIO da Verde Asset Management

Marcelo Pereira Lopes de Medeiros

Co-CEO da Cambuhy Investimentos

Marco Antonio Botter

Presidente da Telar Engenharia

Meyer Joseph Nigri

CEO e Presidente do Conselho da Tecnisa

Newton Simoes Filho

Presidente da Racional Engenharia

Pedro Luiz Barreiros Passos

Cofundador, sócio e conselheiro da Natura

Pedro Wongtschowski

Conselheiro do Grupo Ultra

Roberto Egydio Setubal

Presidente do Itaú Unibanco

*membros votantes da associação com doações acumuladas acima de R$ 100 mil
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Estrutura Amigos da Poli
Ponto de vista da governança
O Fundo Patrimonial Amigos da Poli apresenta um
modelo de atuação diferenciado, que oferece à Escola
Politécnica uma inteligência na captação e alocação de
recursos que não é contemplada nos moldes habituais de
gestão. Essencialmente, a própria governança do fundo
foi estruturada para aproximar o doador da realidade
politécnica, permitindo à Associação agregar valor neste
movimento.

ASSEMBLEIA GERAL

ASSOCIADOS

CONSELHO
DELIBERATIVO

DIRETORIA
EXECUTIVA

9 INTEGRANTES
1 DOCENTE DA
POLI

6 INTEGRANTES

ASSEMBLEIA GERAL

A base dos órgãos de governança é a Assembleia Geral. Suas decisões
são soberanas e são sempre tomadas democraticamente, de acordo com a
vontade de seus associados. Já o associado é a figura que, de fato, realizou
doação significativa ao Amigos da Poli. Cabe a Assembleia decisões
fundamentais como alterações estatutárias e escolha dos membros do
Conselho Deliberativo.
CONSELHO DELIBERATIVO

O Conselho Deliberativo é responsável por decidir as estratégias e
prioridades de atuação da associação. Tem responsabilidade direta sobre
a escolha dos projetos que serão apoiados, e sobre o orçamento do fundo.
Ademais, ele também tem a importante função de definir os membros da
Diretoria.
DIRETORIA EXECUTIVA

É na Diretoria que se concentram as atividades executivas do Amigos da Poli.
Apoiados nas decisões dos órgãos colegiados, a diretoria põe em prática
as mais diversas atividades, contribuindo para captação de recursos, apoio
ao conselho no tocante às decisões estratégicas e realização de tarefas do
dia-a-dia que conduzam à perpetuação da associação.
CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

COMITÊ
INVESTIMENTOS

Foram estruturados processos de prestação de contas dos recursos
liberados a projetos, assim como as contas da própria associação são
auditadas e verificadas periodicamente pelo Conselho Fiscal.
COMITÊ INVESTIMENTOS

3 INTEGRANTES

3 INTEGRANTES

Cabe ao Comitê de Investimentos tomar as decisões de investimento à luz
das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Deliberativo.
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ETAPA
ETAPA 21
ETAPA
ETAPA 3
1
ETAPA 4

Uma vez aprovados, caberá aos responsáveis por cada
projeto apresentar, periodicamente, sua evolução e resultados com base em metas estabelecidas previamente
com a associação. A liberação de recursos será vinculada a este processo de prestação de contas, e poderá ser
suprimida em casos de negligência

ETAPA 5

Após o lançamento dos editais, cujos temas serão definidos pelo Conselho Deliberativo, qualquer membro da
comunidade politécnica pode submeter seu projeto para
avaliação do fundo. Como os recursos são limitados, todos os projetos recebidos serão examinados criteriosamente pela Diretoria e Conselho Deliberativo, a fim de
escolher aqueles com capacidade de agregar maior valor para a Escola Politécnica.

ETAPA 6

Ponto de vista de projetos
A maneira definida para escolha dos projetos que receberão recursos da associação é justa e meritocrática:
trata-se dos editais de projetos.

ETAPA 1

4 Estrutura Amigos da Poli
Amigos da Poli divulga edital para
submissão de projetos.

Qualquer pessoa da comunidade
politécnica submete seu projeto.

A diretoria pré seleciona projetos e
prepara sugestões para o Conselho

O Conselho deliberativo define
quais projetos receberão recursos.

Responsáveis pelos projetos
recebem os recursos e firmam um
contrato para a prestação de contas.

Apresentação do relatório final para
o Conselho deliberativo e finalização
do projeto.
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5 Atividades em 2013
Em 2013, o Fundo Patrimonial Amigos da Poli deu mais um
grande passo em sua trajetória de apoio a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo: a associação se tornou,
de fato, operacional depois de pouco mais de 1 ano do evento que oficializou sua fundação.

CAPTAÇÃO
(doações nominais brutas acumuladas em
milhares de reais)

MAR/2013

É com grande satisfação que o Amigos da Poli divulgou
para toda a sociedade que a Poli já pode contar com mais
uma fonte sustentável e recorrente de recursos para apoio
a projetos. Veja os gráficos ao lado.

256

JUL/2013

444

OUT/2013

444

DEZ/2013

444

Governança
>> Início do processo de profissionalização da
administração da Associação.
>> Consultoria da AT Kearney para a Associação
(trabalho pro bono).
>> Reorganização da diretoria da Associação, com
ampliação de novos membros não-remunerados.
>> Alteração do estatuto social, aprovado em
assembleia, para adequação aos requisitos do
processo de obtenção de isenções fiscais.

RENDIMENTOS1
(rendimentos nominais brutos acumulados
em milhares de reais)
MAR/2013
JUL/2013
OUT/2013

118
212
284

DEZ/2013

423

1) Números são prévios e não auditados
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5 Atividades em 2013
COMUNICAÇÃO
FEV 2013

ABR 2013

JUL 2013

OUT 2013

Publicação do
Relatório Anual de
2012

Divulgação do 1º Edital
de Projetos, com um
total de R$200.000
disponibilizados

Publicação dos resultados
do 1º Edital de Projetos,
contemplando 8 projetos

Out/13
Contratação e
desenvolvimento do
novo website e banco
de dados
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6 Projetos apoiados em 2013
Em 2013 o Fundo Patrimonial Amigos da Poli deu um grande passo em sua trajetória de apoio a Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo. Um ano após o lançamento da
Associação, foram selecionados 8 projetos propostos por
alunos, professores e funcionários da Poli, agraciados com
R$ 200 mil no total.
O lançamento do Edital contou com larga adesão da comunidade politécnica, recebendo um total de 31 projetos inscritos com uma demanda de recursos de R$ 1,2 milhões.
3%
Outros

10%
Pesquisa
13%
Equipamentos
e obras

23%
Desenvolvimento
tecnológico

19%
Eventos

16%
Extensão

Três projetos contaram com apoio integral da Associação e se
inspiram cada um em um dos pilares da Universidade de São
Paulo (USP) e do próprio ensino superior público brasileiro: Ensino, Pesquisa e Extensão. A relação entre ensino, pesquisa e
extensão, quando bem articulada, conduz a mudanças significativas nos processos de ensino e aprendizagem, colabora para
a formação profissional de estudantes e professores e fortalece os atos de aprender, de ensinar e de formar profissionais e
cidadãos. É isto que o Amigos da Poli busca.
Além destes projetos, foi destinado volume significativo para 4
equipes de engenharia. Estes grupos, formados por estudantes
e professores, conseguem unir inovação, empreendedorismo,
desenvolvimento de tecnologia e espírito de equipe, contribuindo decisoriamente na formação de engenheiros cada vez
mais qualificados.
O último projeto selecionado consegue unir os três pilares em
torno de um tema que vem ganhando importância e influenciando a qualidade de vida dos moradores das cidades brasileiras: a mobilidade urbana. A Associação acredita que a criação
deste grupo se relaciona muito com o momento pelo qual atravessa nosso país.

16%
Equipe
competição

12

6 Projetos apoiados em 2013
APE - Estudos em mobilidade

Sistema de Gestão de Energia Elétrica Predial

Projeto Potência (extensão universitária)

Nova disciplina de projeto baseada em
referência de Stanford (“ME30”)

Equipes Aero Design

Equipe Poli Racing de Fórmula SAE

Protótipo Baja SAE 2014

ThundeRatz: equipe de competição
em robótica
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6.1

APE – Estudos em mobilidade

Proponente: Aluno Mateus Humberto Andrade
Valor apoiado: R$ 25.000,00

Discute-se muito atualmente sobre mobilidade urbana, seus efeitos
sobre a qualidade de vida das pessoas e a economia do entorno.
Tendo isso em vista, o Amigos da Poli apoiou o projeto Apé, cujo
objetivo é constituir, dentro da USP, um grupo capacitado para atuar
em diversas frentes relacionadas à mobilidade urbana, promovendo
o debates junto à sociedade e ao poder público, colaborando com
prefeituras na formulação e implantação de planos de mobilidade,
elaborando estudos que apliquem os conceitos da engenharia com
foco na solução de problemas de mobilidade, entre outras atuações.
O grupo de estudos está firmemente constituído, já tendo participado de cursos de capacitação e eventos, como o 19º Congresso
Brasileiro de Transporte e Trânsito, além de já terem iniciado a criação de uma biblioteca com os conhecimentos gerados a partir das
discussões. Com o apoio do Amigos da Poli, o grupo conseguiu teve
acesso à diversos recursos que proveram conhecimento para gerar
as discussões e conclusões que formam essa biblioteca
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6.2

Sistema de Gestão de Energia Elétrica Predial

Proponente: Prof. José A. Baesso Grimoni
Valor apoiado: R$ 16.320,00 (apoio integral)

Apoiado pelo pilar de pesquisa do tripé de desenvolvimento universitário (pesquisa, ensino e extensão), o Amigos da Poli apoiou o projeto baseado no trabalho de conclusão de curso do aluno Fabio Dias
Moreira, orientado pelo professor José Aquiles Grimoni, que busca
desenvolver um sistema de gestão remota de energia. Através de
dispositivos ligados entre os aparelhos consumidores e a tomada,
propões-se que os usuários tenham acesso à informações de consumo de cada aparelho através de tablets ou celulares, podendo, também, controlar quais devem permanecer ligados e quais não. Este
projeto está muito em linha com as discussões de gasto energético
vivenciados pelo país nos dias de hoje.
Atualmente, os protótipos de medidores individuais estão montados e em fase de testes, sendo que a programação dos medidores
gerais e servidores para acesso de tables e celulares está em pleno
desenvolvimento. O Amigos da Poli viabilizou a compra de materiais
necessários para a construção e teste dos protótipos.
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6.3 Projeto Potência
Proponente: Aluno Luís Gustavo Nunes Barbosa
Valor apoiado: R$ 6.701,60 (apoio integral)

O Potência é um projeto de extensão universitária que trata de um
tema muito relevante para a sociedade. O percentual de alunos provenientes de escolas públicas é extremamente reduzido em todas
as universidades de ponta no Brasil, muito disso por causa de más
condições de ensino da rede pública de ensino fundamental. Assim,
este projeto reuniu alunos de diversas áreas da Poli e outras instituições para fornecer aulas de graça para alunos de escola pública
e, assim, buscar melhorar a competitividade destes em concursos
vestibulares.
Apesar do grande esforço do aluno proponente do projeto, no entanto, ele não pode acontecer no primeiro segundo semestre de
2013 pois não obteve quórum suficiente para as aulas. No primeiro
semestre de 2014, o projeto volta a sua atuação, agora com nova
divulgação e expectativa de se atingir o público esperado. O apoio
do Amigos da Poli garantirá o transporte de alunos e confecção de
apostilas para que as aulas sejam viabilizadas
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6.4

Institucionalização na POLI de nova disciplina de projeto
baseada em referência de Stanford

Proponente: Prof. Eduardo Zancul
Valor apoiado R$ 50.000,00 (apoio integral)

Em linha com a necessidade cada vez maior de se inovar num mundo com maiores necessidades e desafios, o Amigos da Poli apoiou
este projeto sem precedentes do Professor Zancul. O objetivo do
projeto é viabilizar a participação de um grupo de alunos da Poli em
uma conceituada cadeira de inovação da Universidade de Stanford
e, juntamente, criar uma disciplina na Politécnica inspirada no caso
de sucesso americano. O objetivo da nova disciplina é desenvolver
nos alunos conceitos de design thinking para que eles possam aplicá-los no desenvolvimento de protótipos e em seu desenvolvimento
profissional. É um projeto que, por ter aspirações de longo prazo,
agrega muito valor a nossa Escola.
O projeto está ocorrendo a todo vapor: a disciplina na Poli está em
andamento, com procura muito acima do esperado pelos organizadores, e a equipe de alunos da Politécnica já está com seus protótipos prontos para participar da matéria em Stanford. O Amigos da
Poli viabilizou o que antes não havia como: a construção dos protótipos e ida dos alunos para o exterior, o que garantrá sua participação na disciplina de Stanford.
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6.5

Equipe Poli Racing de Fórmula SAE

Proponente: Aluno Bruno Candido de Paulo
Valor apoiado: R$ 20.000,00 (apoio parcial)

A equipe Poli Racing é uma das mais novas da Poli, formada em
2008. O objetivo é é criar carros de tipo fórmula para participação
na competição nacional Formula SAE e eventualmente a etapa internacional da competição. O Amigos da Poli, por acreditar na contribuição que o desenvolvimento desses carros têm na formação de
engenheiros, apoiou a construção do protótipo para a competição
de 2013 com verbas para a compra de peças e ferramentas. A equipe atingiu uma marca inédita de 5º lugar na competição, sendo uma
das 7 de 33 equipes a terminar a prova do enduro sem quebras, outro feito jamais atingido antes.
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6.6

Infraestrutura para Equipes AeroDesign

Proponente: Aluno Victor Pinheiro Rosa
Valor apoiado: R$ 30.000,00 (apoio parcial)

A equipe de Aerodesign é uma das mais tradicionais dentro da Poli:
com o objetivo de projetar e construir aeromodelos que consigam
atingir metas específicas em competições com outras equipes, ela já
conseguiu em 2007 e 2009 participar da competição internacional
SAE AeroDesign East, tendo encarado equipes de diversos países.
Acreditando no potencial da equipe de sempre melhorar sua
performance, o Amigos da Poli forneceu verbas para aprimorar a
infraestrutura para criação e fabricação de aeromodelos, sendo
que atualmente eles já compraram todos os materiais didáticos
necessários para criar projetos aerodinâmicos mais eficientes.
Os resultados destes investimentos se refletirão nas próximas
competições no decorrer do ano
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6.7

ThundeRatz: Camp. Mundial de Robótica

Proponente: Aluno Fernando Santos Barbosa
Valor apoiado: R$ 20.000,00 (apoio parcial)

As Guerras de Robôs são grandes desafios para os futuros engenheiros: como criar robôs resistentes a choques e embutidos de técnicas de controle fino para que estes consigam executar estratégias
dentro de um ringue com outras máquinas destrutivas. Entendendo
que este desafio é de grande valor para a formação destes alunos,
o Amigos da Poli apoiou o desenvolvimento de um robô com carcaça giratória para participação na competição mundial RoboGames
2014, fornecendo verbas para peças e ferramentas. Atualmente, as
ferramentas da oficina já foram compradas e o robô está em construção
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6.8 Protótipo Baja SAE 2014
Proponente: Aluno Roberto S. Dragão
Valor apoiado: R$ 30.000,00 (apoio parcial)

O desafio da Equipe do Baja é, além de desenvolver um protótipo
off-road do tipo Baja SAE para a participação em competições estudantis nacionais e internacionais, também fazer com que esse
protótipo seja eficiente e competitivo. O projeto de 2014 buscou
trazer inovações e o Amigos da Poli viabilizou parte da construção
dele. Este apoio gerou resultados: a equipe recebeu o 3º. Lugar na
competição nacional sendo classificada para a etapa internacional
que acontecerá em maio. Além disso também ganhou os seguintes
troféus:
>>
>>
>>
>>
>>

1o. lugar em Velocidade máxima
2o. lugar em Aceleração
3o. lugar em Suspension & Traction
1o. lugar em relatório de projeto (com o Poli Phantom)
Melhor equipe da região sudeste (prêmio criado em comemoração
dos 20 anos do Baja SAE BRASIL)
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7 Objetivos Amigos da Poli
em 2014

O ano de 2013 foi marcado pela iniciativa bem sucedida de
apoiar um conjunto de projetos de alto potencial, testando
o modelo de Editais, selecionando de forma meritocrática
e buscando fortalecer a Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo.
Para 2014 temos como principal objetivo o crescimento do
Fundo, para que o Amigos da Poli possa apoiar projetos em
maior número e escopo a cada ano, impactando de forma
cada vez mais contundente a Escola, a USP e a educação
como um todo.
Além disso, o Amigos da Poli busca permanentemente se
aprimorar. Em 2014 isso é traduzido nos objetivos de acelerar o processo de profissionalização iniciado em 2013,
aprimorar o modelo de Editais e lançar um novo Edital de
Projetos.
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7 Objetivos Amigos da Poli
em 2014

Além disso, o Amigos da Poli possui alguns
outros objetivos importantes em 2014:

COMUNICAÇÃO
Criação de base de dados
de politécnicos e de novas
ferramentas de comunicação

JURÍDICO / CONTÁBIL
Obter isenções fiscais
inerentes às atividades da
Associação

CAPTAÇÃO
Atingir R$ 15 milhões em
doações até o final de 2015

F O C O P R I N C I PA L
Captação

RELACIONAMENTOS
Aconselhar iniciativas
semelhantes fora da Poli
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8 Doadores da Associação
Adalberto Bueno Netto

Prof. Felipe Pait

Luis Ernesto Gemignani

Peter Donald Graber

Alberto Fernandes

Gabriel Ramires

Luis Guilherme Ronchel Soares

Piero e Andrea Minardi

Ana Mallet

George Paulus

Luis Stuhlberger

Renata Noronha

Antônio Carlos Barbosa de Oliveira

Guilherme Affonso Ferreira

Marcelo Pereira Lopes de Medeiros

Ricardo Milani

Antônio Carlos Pipponzi

Guilherme Bottura

Marco Antonio Botter

Roberto Louzã Musetti Naccache

Carlos Eduardo Mori Peyser

Prof. Ettore Bottura

Marcos Matsutani

Roberto Egydio Setubal

Carlos Eduardo Terepins

Gustavo Parizzi

Marcos Rezende

Rodrigo Heilberg

Cássio Casseb Lima

Gustavo A. Pierini

Matias Tomazelli

Rodrigo Hitoshi Yashiro

Cosan

Haydee Svab

Meyer Joseph Nigri

Tecnisa

Daniel Donadel

Instituto Semeia

Newton Simoes Filho

Prof. Telmo Giolito Porto

Danilo Bessa

Itaú Unibanco

Otávio Pontes

Diego Martins

Jayme Brasil Garfinkel

Patrice Etlin

Donaldo Mitsunori Dagnone

João Carlos Santos

Paulo Bellotti

Eduardo de Toledo

Laércio José de Lucena Cosentino

Paulo Danilovic

Eduardo Vasconcellos

Laís Helena Zogbi Porto

Paulo Rezende

Emilson Alonso

Leonardo Francuci

Pedro Luiz Barreiros Passos

Fabio Motta de Oliveira

Liao Yu Chieh

Pedro Wongtschowski
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9

Quem somos
Conselho Deliberativo

Diretoria

>> Pedro Wongtschowski

>> Eduardo Vasconcellos

Presidente

>> Antonio Carlos Barbosa de Oliveira

Presidente

>> Marcos Matsutani

Vice-presidente

>> Carlos Eduardo Terepins
>>
>>
>>
>>
>>

Emilson Alonso
Guilherme Affonso Ferreira
Luis Ernesto Gemignani
Marcelo Pereira Lopes de Medeiros
Peter Graber

Vice-presidente

>>
>>
>>
>>
>>

Diego Martins
Gabriel Ramires
Matias Tomazelli
Máximo González
Ricardo Milani

>> Roberto Louzã Musetti Naccache

>> Vahan Agopyan
Docente da Poli

Comitê de Investimentos

Conselho Fiscal

>> Cassio Casseb

>> Adalberto Schettert

>> Everaldo França

>> Guilherme Bottura

>> Luis Stuhlberger

>> Hagen Schoof
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www.amigosdapoli.com.br

