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Os alunos do ITA sofrem, mas são disputados pelas maiores empresas do Brasil  
 
Ozires Silva, presidente da Varig, maior companhia aérea brasileira, ex-ministro de infra-estrutura 
e um dos fundadores e presidente por mais de 20 anos da Embraer, foi aluno do ITA. Horácio 
Forjaz e Satoshi Yotoka, ambos vice-presidentes da Embraer, freqüentaram durante cinco anos as 
salas de aula do ITA. Carlos Henrique Brito Cruz, presidente da Fundação de Amparo a Pesquisa 
do Estado de São Paulo (Fapesp), estudou adivinha onde? No ITA.  
 
Metade dos 4.298 ex-alunos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, hoje ocupam cargos 
de presidente, vice-presidente, diretor ou sócio de empresas, segundo pesquisa feita 
recentemente pela Associação de Ex-alunos (AEA). Fundado em 1950, o ITA é reconhecido como 
uma das melhores escolas de tecnologia do mundo e a maior fonte de talentos empresariais do 
Brasil. O resultado dessa pesquisa entre os ex-alunos não surpreende os profissionais do setor de 
recrutamento de executivos. "Duvido que outra universidade do mundo possa se comparar", diz 
Augusto Dias Carneiro, sócio da Korn/Ferry International, empresa de recolocação profissional.  
 
O ITA foi criado nos moldes do Massachutes Institute of Technology (MIT), um dos mais 
respeitados centros acadêmicos de tecnologia, dos Estados Unidos. A idéia, a princípio, era 
desenvolver um centro técnico de aeronáutica no Brasil. No final da Segunda Guerra Mundial, os 
Estados Unidos viram no Brasil o local ideal para desenvolver uma aviação complementar à norte-
americana e se dispuseram a financiar o instituto. "Mas faltava mão-de-obra", lembra Euclides 
Carvalho Fernandes, de 59 anos, ex-reitor do instituto.  
 
Além da ajuda financeira, os Estados Unidos contribuíram com recursos humanos. Foi um tempo 
em que vários professores do MIT viajavam freqüentemente para o Brasil. Tanto, que os primeiros 
reitores do ITA são norte-americanos. Hoje, a realidade é outra. Todos os professores são 
brasileiros, com doutorado, e ex-alunos do ITA. O instituto é mantido com recursos diretos da 
Aeronáutica, além de órgãos do governo, como a Fapesp, o CNPQ e a Caps. É uma das instituções 
públicas de ensino superior com menor custo por aluno — R$ 10 mil anuais. A Universidade de 
Campinas (Unicamp), por exemplo, gasta R$ 20 mil anuais por aluno.  
 
É uma daquelas escolas em que é difícil entrar e pior sair. Milhares de estudantes disputam, 
anualmente, 120 lugares, numa relação de 59 candidatos por vaga. E é apenas o começo. Os 
alunos estudam em regime de internato de segunda a sexta-feira e só vão para casa nos finais de 
semana. Há apenas cinco anos foi permitida a matrícula de mulheres.  
 
O alojamento individual com banheiro e cozinha independentes, custam apenas R$ 35 por mês 
aos alunos. Estrategicamente, a escola foi construída em São José dos Campos, cidade paulista a 
100 quilômetros da capital, entre São Paulo e Rio de Janeiro, as duas maiores cidades do país e, 
ao mesmo tempo, longe das tentações das metrópoles. O objetivo é que o aluno se concentre ao 
máximo nos estudos. "O ITA é muito exigente, ensina as pessoas a viver sob pressão. E as 
empresas são assim", diz Gerson Montenegro, ex-aluno, e vice-presidente de operações globais 
da Johnson & Johnson.  
 
Um aluno do ITA enfrenta uma carga horária quase duas vezes maior que a de outras 
universidades brasileiras. São cinco mil horas de aula por ano, diante de três mil em outros 
cursos. As salas, com no máximo 30 alunos, oferecem ao aluno atenção especial. Em outras 
universidades, é comum encontrar mais de 100 estudantes em sala de aula.  
 
No primeiro ano de faculdade, os homens conciliam o estudo com o serviço militar obrigatório 
dentro do ITA. Não são admitidas faltas. Os alunos são obrigados a freqüentar 100% das aulas. 



Quem não alcança média mínima de 6,5 é desligado do curso. "É comum os alunos passarem 
noites em claro estudando", comenta o ex-reitor Fernandes.  
 
NOVOS TALENTOS. O esforço vale a pena. Que o diga o engenheiro Sérgio Harai. Formado pelo 
ITA em 1988, Harai desviou-se da engenharia aeronáutica para seguir carreira em administração 
de empresas e foi longe. "Durante a graduação, percebi que levava mais jeito para administrador 
que para engenheiro", lembra ele. Aos 21 anos, Harai foi trabalhar como trainee na Andersen 
Consulting e deixou a companhia três anos depois, como consultor sênior.  
 
Harai é reconhecido como um dos ‘talentos promissores’ no setor de tecnologia, segundo Zoila 
Mendes Pinto, diretora da divisão de novos talentos da empresa de recolocação de executivos 
Spencer Stuart, em São Paulo. Ela o indicou, há dois anos, para a vaga de diretor de Asset 
Management do Unibanco, cargo que ocupa até hoje. "Quem estudou no ITA passou no maior 
teste. É alguém direcionado", diz Zoila. "Ao lutar para atingir uma meta para si, o profissional luta 
para atingir uma meta para a empresa."  
 
A importância de ter passado cinco anos de sua vida no ITA é clara para Harai. "O ITA concilia 
duas coisas que nenhuma outra faculdade no Brasil consegue: o embasamento teórico e a 
experiência de vida", diz ele.  
 
A Embraer, fundada em 1968, também em São José dos Campos, foi criada por ex-alunos do ITA. 
Hoje, é a quarta maior fabricante de aviões comerciais do mundo. "O Brasil avançou numa coisa 
que todos os países querem e poucos têm, que é a indústria aeronáutica", diz Fernandes. A 
aposta deu certo.  
 
Cursos: Engenharia aeronáutica, engenharia eletrônica, engenharia mecânica, infra-estrutura 
aeronáutica e engenharia da computação  
 
Duração: 5 anos, em período integral  
 
Vagas por ano: 120  
 
Candidatos por VAGA: 59/1  
 
Evasão: 0% (a média das universidades brasileiras é de 40%)  
 
Freqüência obrigatória nas aulas: 100%  
 
Nota mínima para aprovação: 6,5  
 
Reprovação durante o curso: 20%  
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