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REGISTRO DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA FEA-RP/USP 
 
Data: 06/11/2015 
Horário: 14h-18h 
Local: Sala 30 e Anfiteatro – Bloco A da FEA-RP 
 
Conselheiros Presentes: 
 
Dante Pinheiro Martinelli (Diretor da FEA-RP), Marcos Fava Neves, Coordenador do Conselho 
Consultivo Externo); Alessandro Goulart, empresário; Fábio Lopes Júnior, Ourofino Agronegócio; 
Glaucius Oliva, Professor Titular da IFSC/USP; Glauco Moraes; Guilherme Maranha, Proprietário 
da Calçados Milano; José Arimatea de Angelo Calsaverini, CEO da Coplana; José Carlos 
Ferreira de Oliveira Filho, Presidente do Conselho de Administração da Arteris; José Vicente da 
Silva, Diretor-Presidente da Coopercitrus e Marcelo Silva, Diretor de Projetos Financeiros da 
Ourofino Saúde Animal. 
 
Convidados: 
 
Pedro Henrique Alves, Presidente do Núcleo de Empreendedorismo da FEA-RP/USP; Rodrigo 
Lourenço Farinha, Presidente da Jr. FEA-RP e Júlio César Borges, Assistência de Gestão 
Estratégica da FEA-RP/USP. 
 
A reunião iniciou-se na sala 30 do Bloco A da FEA-RP, às 14h. O Prof. Dante deu as boas 
vindas aos Conselheiros presentes, agradeceu a colaboração das empresas no Simpósio de 
Empreendedorismo e Inovação, realizado nos dois dias anteriores à esta reunião e comentou 
sobre os bons frutos colhidos pela faculdade graças às sugestões colocadas pelos membros na 
última reunião do Conselho Consultivo Externo (CCE), em maio/2015. Em seguida, o Prof. Dante 
passou a palavra ao Coordenador do CCE, para dar prosseguimento à dinâmica da reunião. 
 
O Prof. Marcos apresentou o quadro sumário de ações, que foi entregue em folha impressa aos 
senhores conselheiros, trazendo informações sobre o encaminhamento dado a cada sugestão 
deixada na reunião de maio, bem como o status das negociações pertinentes aos assuntos 
discutidos no âmbito da escola. Este documento é parte integrante deste registro como anexo 1. 
 
Na sequência, o funcionário da FEA-RP, Sr. Júlio César, mostrou a proposta de criação do 
Escritório de Negócios, apresentação esta que vai no anexo 2 desta ata. Finda a apresentação, 
foi a vez do aluno Pedro Henrique, Presidente do Núcleo de Empreendedorismo da FEA-RP, 
apresentar a estrutura e as atividades desenvolvidas pela referida entidade estudantil.  Logo em 
seguida, o aluno Rodrigo Lourenço, Presidente da Jr. FEA-RP, fez um breve relato sobre o 
andamento de algumas sugestões dadas pelo CCE na reunião passada e que foram 
implementadas pela empresa Junior nesse período. Estas duas apresentações seguem como 
anexos 3 e 4, respectivamente. 
 
Após as apresentações, o Prof. Marcos propôs aos senhores conselheiros que se dividissem em 
dois grupos, a fim de discutirem quais os principais temas nos quais a FEA-RP deverá focar nos 
próximos dois anos (2016-2017) e, também, apresentarem sugestões para estruturação do 
Escritório de Negócios, frente à proposta de criação apresentada pelo funcionário Júlio, 
conforme mencionado acima. 
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Os grupos se reuniram em salas diferentes e, em seguida, apresentaram suas propostas à 
comunidade Feana, no anfiteatro da faculdade. Os temas apresentados foram: 
 
 
Para o Escritório Negócios: 
 
 Colocar missão e visão e se possível metas quantitativas; 
 Oficina de planos de negócios: montar uma estrutura; 
 Criar um conselho consultivo para o escritório de negócios com representantes da diretoria, 

professores, alunos, ex-alunos, ex-presidentes de empresas Júnior; 
 Trabalho ativo de visitas em empresas e tabular isto em uma metodologia adequada; 
 Montar uma agenda de visitas; 
 Agenda e priorização das ações; 
 Criar uma linha do tempo e estratégias de execução; 
 Criar uma articulação muito bem feita com as organizações Jr e Núcleo; 
 Definir um nicho de mercado; 
 Participação dos professores deve ser maior; 
 Tentar levar a iniciativa para o Campus, depois de implementada na FEA-RP; 
 Também deveria focar o engajamento de alunos do mestrado e do doutorado; 
 Ex-alunos fortalecer; 
 Elaboração de projetos e ver as empresas; 
 Preparação dos alunos para processos de trainee; 
 Empreendedorismo social e políticas de inclusão sustentável; 
 Buscar ativamente os concursos e competições que estão acontecendo nas grandes 

empresas. 
 
Temas para 2016-2017: 

 Recursos, planejamento e execução dos projetos em andamento (capacidade de 
implementação); 

 Transformação da tecnologia em operação; 
 Nova economia; 
 Tecnologias disruptivas no centro dos debates, coisas que mudam a forma de se fazer 

negócios; 
 Pensando e realizando negócios de formas diferentes; 
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 Gap de gestão: como pegar as tecnologias e colocar para funcionar; 
 Gargalos de infraestrutura; 
 Tecnologias verdes (geração de energia elétrica de biomassa); 
 Química renovável; 
 Gestão de empresas em momentos de crise; 
 Agenda 2030 da ONU e desenvolvimento sustentável; 
 Regulamentações mais fortes na cadeia produtiva; 
 Mudança dos currículos e da forma de dar aula para estimular a liderança. 
O público participou fazendo perguntas aos membros do Conselho, que foram prontamente 
respondidas e discutidas. 

O evento terminou por volta das 17h50. Este registro será enviado aos conselheiros, com a 
confirmação da data para a próxima reunião, a ser agendada oportunamente. 

 

Ribeirão Preto, 06 de novembro de 2015. 

 
 
 
Prof. Dr. Dante Pinheiro Martinelli   Prof. Dr. Marcos Fava Neves 
       Diretor da FEA-RP/USP              Coord. Conselho Consultivo Externo 
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